Likwidacja szkód komunikacyjnych
Program studiów podyplomowych
„LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH”
Liczba godzin 150
Czas trwania 2 semestry
Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość
godzin

1

Ogólne wiadomości nt. ubezpieczeń

8

komunikacyjnych, w szczególności w
odniesieniu do Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia
2

Budowa pojazdów

34

3

Odpowiedzialność za zaistniałe

12

zdarzenia w aspekcie Prawa o Ruchu
Drogowym i Kodeksu Cywilnego
4

Zakres dokumentacji szkodowej

4

5

Likwidacja szkód w zakresie OC

10

komunikacyjnego
6

Likwidacja szkód w zakresie AC

8

komunikacyjnego
7

Likwidacja szkód na rzecz

8

Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego
8

Likwidacja szkód w zakresie Zielonej

8

Karty
9

Zagadnienia rzeczoznawcze w zakresie

16

techniki samochodowej, niezbędne do
likwidacji szkód komunikacyjnych
10

Audatex jako narzędzie do likwidacji
szkód komunikacyjnych

32

11

Podstawy zasad rekonstrukcji
wypadków drogowych

10

Razem

150

Cel studiów – gospodarka rynkowa w Polsce wyzwoliła nowe siły społeczno – ekonomiczne i nowe
sposoby korzystania z nich. Jedną z ważnych dziedzin tej gospodarki jest szeroki wachlarz firm
ubezpieczeniowych, działających na naszym rynku. Ich rozwój rodzi potrzebę dysponowania wysoce
wykwalikowaną kadrę zawodową o szerokich specjalistycznych uprawnieniach. Studia gwarantują w
pełni profesjonalne przygotowanie oraz zapewniają;
- przeszkolenie w zakresie wykorzystania programu do likwidacji szkód komunikacyjnych „Audatex” z
jednoczesnym uzyskaniem licencji,
- przeszkolenie w zakresie likwidacji szkód z Zielonej Karty i na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego.
Słuchacze studiów – naszą propozycję kierujemy do pracowników firm ubezpieczeniowych oraz
wszystkich pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć specjalistyczne uprawnienia
w dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych a także likwidacji szkód komunikacyjnych. Uczestnicy
otrzymują Dyplom Ukończenia Studiów oraz Licencję na korzystanie z programu „Audatex”.

Mediacje i negocjacje biznesowe, sądowe i pozasądowe Studia są prowadzone pod patronatem
Polskiego Centrum Mediacji. Program studiów podyplomowych „MEDIACJE I NEGOCJACJE
BIZNESOWE SĄDOWE I POZASĄDOWE” Liczba godzin 214 Czas trwania 2 semestry Lp. Nazwa
przedmiotu Liczba godzin sem. I sem.II 1 Sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna wprowadzenie do mediacji, ADR 4 2 Etyka mediatora/ wizerunek mediatora 4 3 Mediacje w prawie
polskim 4 4 Mediacje w prawie międzynarodowym 2 5 Psychologiczne i socjologiczne
uwarunkowania konfliktu 10 6 Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej 4 7 Erystyka - sztuka
argumentowania 4 8 Negocjacje 12 9 Psychologiczne mechanizmy zachowań odwetowych 4 10
Komunikacja niewerbalna w mediacji 4 11 Komunikacja werbalna (techniki komunikacji) w mediacji
16 12 Behawioralne techniki peryferyjne w negocjacji i mediacji, perswazja, wywieranie wpływu na
ludzi 4 13 Praca mediatorów w parach- techniki, zasady, reguły współpracy 2 14 Rodzina tradycyjna a
współczesna - kierunki rozwoju 4 15 Podstawy prawa rodzinnego 4 16 Elementy psychologii rodziny 4
17 Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej 4 18 Uregulowania prawne mediacji cywilnych
rodzinnych 6 19 Uregulowania prawne mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego 4 20
Uregulowania prawne mediacji karnych 4 21 Mediacje karne - procedury, przebieg 4 22 Mediacje w
sprawach nieletnich - procedury, przebieg 4 23 Mediacje karne - symulacje 12 24 Mediacje rodzinne procedury, przebieg, techniki w mediacjach sądowych, przesądowych i pozasądowych 6 25 Kryzys w
rodzinie, dziecko a kryzys w związku 8 26 Patologie w rodzinie a mediacja 4 27 Mediacje rodzinne symulacje 20 28 Miejsce i rola dziecka w mediacji 4 29 Plan rodzicielstwa (wychowawczy) - symulacje
8 30 Mediacje cywilne rodzinne - współpraca z sądem, dokumenty przesyłane przez mediatora do
sądu w sprawach sądowych i przedsądowych 6 31 Mediacje karne - współpraca z sądem, dokumenty
przesyłane przez mediatora do sądu 6 32 Mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego - symulacje
16 33 Mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego - współpraca z sądem, dokumenty przesyłane
przez mediatora do sądu 4 34 Specyfikacja mediacji w sprawach z art. 207 - symulacje mediacji 8 Cel
studiów - mediator to rzetelnie przygotowana do wykonywania zawodu osoba, neutralna, nie
zaangażowana w konflikt, która za pomocą określonych procedur mediacyjnych pomaga stronom
dojść do porozumienia poza salą sądową. Ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd,
ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Polskie prawodawstwo, od grudnia 2005 roku, również
umożliwia obywatelom skorzystanie z ugodowej metody rozwiązywania sporów cywilnych, przy
wykorzystaniu mediacji. Świat już dawno, bo już w latach 70-tych, wkroczył w etap ugodowego
rozwiązywania sporów, wykorzystując do tego celu instytucję mediacji, która obecna jest w takich
krajach, jak: Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Portugalia, Grecja,
Finlandia, Luksemburg, Australia, USA, Kanada i wiele innych. Program studiów zakłada kompleksowe
przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu
psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania

sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Słuchacze zdobędą też niezbędną wiedzę i
praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania
pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli
wykorzystać w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach, placówkach
resocjalizacyjnych, edukacyjnych, działalności społecznej i związkowej. Sylwetka absolwenta program studiów zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów.
Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji, prawa oraz
praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania.
Słuchacze zdobędą też niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji
interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki.
Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności biznesowej,
zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach, placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych, działalności
społecznej i związkowej. Kwalifikacje - absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór
MEN I-9aSW). Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów
objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
Czesne za studia podyplomowe
Wpłat należy dokonywać na konto uczelni:
BS Przysucha O/ Drzewica
65 9145 1011 4001 1945 2000 0004

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni. Przekroczenie
terminu płatności powoduje naliczenie odsetek ustawowych ( Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny - Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93, z późn.zm.)

Wpisowe 100 zł

Kierunek

Czesne jednorazowe

Mediacje i negocjacje

Czesne
w ratach
1250 zł

biznesowe, sądowe i 2500 zł / za cały rok
pozasądowe

Czesne należy wpłacać w następujących terminach:
- I rata płatna w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
- II rata płatna do pierwszego zjazdu II semestru.

1250 zł

