
Informacja na temat Kliniki prawa – sekcja mediacji i arbitrażu

Udział w klinice prawa – sekcja mediacji i arbitrażu daje możliwość bezpłatnego uzyskania 
dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami.

Centrum Arbitrażu i Mediacji KUL (CAM) działa przy ul. Chopina 29/11a w Lublinie. CAM ma 
uprawnienia do:

1.  prowadzenia szkoleń z różnych obszarów mediacji (koszt rynkowy ok. 2000 PLN w jednym 
obszarze mediacji)

2. wystawiania certyfikatów mediatora w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i 
karnych uprawniających do wpisu na listę mediatorów stałych w sądach okręgowych

3. przeprowadzania egzaminów walidacyjnych zgodnie z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji 
z mediacji cywilnej, rodzinnej i gospodarczej i wystawiania certyfikatów potwierdzających 
posiadanie danej kwalifikacji rynkowej (średni koszt egzaminu walidacyjnego wynosi od 1500 
PLN do 3 500 PLN).

Studenci na kierunku Prawo i na kierunku Prawo w biznesie biorący udział w Klinice prawa – 
sekcja mediacji i arbitrażu, oprócz spotkań z doświadczonymi mediatorami praktykami i symulacji
mediacji, uczestniczą w szkoleniach z wybranych obszarów mediacji i na zakończenie otrzymują 
certyfikaty mediatora z odbytych szkoleń. Równocześnie mogą przystąpić do egzaminu 
walidacyjnego i po jego pomyślnym zdaniu otrzymać certyfikat potwierdzający zdobycie 
kwalifikacji rynkowej. Uczestnicy Kliniki prawa – sekcja mediacji i arbitrażu nie ponoszą żadnych 
kosztów finansowych.

W zajęciach z Kliniki prawa – sekcja mediacji i arbitrażu mogą uczestniczyć studenci prawa (IV i V 
rok studiów) oraz studenci prawa w biznesie w ramach zajęć fakultatywnych i zajęć 
pondawymiarowych (dodatkowych).
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Informacja dodatkowa:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
 
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest miejscem, w którym są zebrane, opisane i
uporządkowane  wszystkie  kwalifikacje,  w  ramach  Zintegrowanego  Systemu
Kwalifikacji,  który  jest  instrumentem  mającym  na  celu  podniesienie  kapitału
ludzkiego  w  Polsce.  Uzyskane  certyfikaty  i  dyplomy  poświadczają  jakość
kwalifikacji,  są  szansą  na  potwierdzenie  posiadanych  kompetencji,  nawet  bez
posiadania  wykształcenia  kierunkowego,  a  dzięki  międzynarodowej
rozpoznawalności stanowią szansę do zdobycia pracy zarówno w Polsce, jak i za
granicą.
Zintegrowany System Kwalifikacji reguluje ustawa z 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, która weszła w życie 15 stycznia
2016r.
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