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MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA

Mediacijos teorija ir praktika pradedantiems
Derybos – sėkmingos mediacijos pagrindas 
Mediatoriaus įrankiai ir aklaviečių įveikimas mediacijoje 
Teisminė mediacija - populiarėjantis ginčų sprendimo būdas 
Šeimos mediacija

Mediacijos mokymus veda patyrę lektoriai – mediacijos srities specialistai – praktikai. Dauguma lektorių yra 

tarptautinių organizacijų akredituoti mediatoriai (CEDR, MiKK). 

Daugelis teismo mediatorių sąraše jau esančių asmenų yra baigę mediacijos mokymus būtent 

Mykolo Romerio universiteto mediacijos mokykloje, kurie sėkmingai organizuojami nuo 2014-ųjų metų. 

Mokymai - daugiau praktiniai! Visa teorinė mokymų medžiaga dalyviams pateikiama atspausdinta. 
Dalyviams išduodami mokymų baigimo pažymėjimai, atitinkantys išklausytų valandų skaičių.

40 akad. val. (5 dienos) mokymų kaina – 450 EUR vienam dalyviui*;
Perkant 4 arba 5 dienų mokymus – 90 EUR už vieną dieną*;
Perkant 3 dienų mokymus – 95 EUR  už vieną dieną*;
8 -16 akad. val. (1-2 dienos) mokymų kaina – 100 EUR dalyviui už vieną dieną*;

*Esant pageidavimui, galima rinktis ir atskirus seminarus 
pagal dominančią temą.

Mokymų vieta:  Mykolo Romerio Universiteto Mokslo ir inovacijų paramos centras, Didlaukio g. 55, Vilnius.

Visi dalyviai bus aprūpinti mokomąja medžiaga, pertraukėlių metu vaišinami karšta kava, arbata ir užkandžiais bei 
skaniais pietumis, gaus mokymų baigimo pažymėjimus.

Registracija e-paštu: kursai@mruni.eu
Kontaktinis telefonas 8 5 2714 468

TOBULĖJIMAS IR ŽINIOS - GERIAUSIA INVESTICIJA!

Vilnius Vilnius Vilnius Mediacijos mokymų temos:

  

Šie mediacijos mokymai atitinka LR Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo (redakcija nuo 
2019-01-01) 6 str. 1 d. 2 p. ir Teismo mediatoriaus statuso suteikimo ir jo panaikinimo asmenims tvarkos aprašo 
6.3. p. reikalavimus, keliamus mediacijos mokymams.

Rugsėjo 28 d.

Spalio 5 d.

Spalio 12 d.

Spalio 19 d.

Spalio 26 d.

Lapkričio 3 d.

Lapkričio 10 d.

Lapkričio 17 d.

Lapkričio 24  d.

Gruodžio 1 d.

Rugsėjo 1 d.

Rugsėjo 8 d.

Rugsėjo 15 d.

Rugsėjo 22 d.

Rugsėjo 29 d.

Mokymų kaina:

5 dienos - 40 ak.val.

1 diena - 8 ak. val.


