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Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
ul. Kopcińskiego 8/12; 90-232 Łódź 
tel. (48 42) 635 46 48, email: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl   

 
 

Kurs dokształcający 
„Postępowania cywilne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego” 

II edycja 
O KURSIE SŁÓW KILKA… 
Celem kursu organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jest 
doskonalenie zawodowe osób orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego 
oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.  
 

Program pozwala na uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu prawa 
postępowania cywilnego w tych sprawach. Szczególny nacisk został położony na problematykę 
międzynarodowego i europejskiego prawa procesowego cywilnego a także prawa prywatnego 
międzynarodowego. 
 

W II edycji oferta  została poszerzona  o  praktyczne zajęcia dotyczące wiedzy ogólnej, m.in.  z zakresu 
kompetencji miękkich, które według wyboru słuchaczy będą dotyczyć technik negocjacji przydatnych w 
procesie nakłaniania stron do zawarcia ugody, rozmowy z "trudnym petentem" ewentualnie walki w 
wypaleniem zawodowym. Ponadto zaplanowane zostały zajęcia dające możliwość zdobycia wiedzy ze 
sztuki budowania argumentacji zarówno w mowie jak  i w piśmie. 
 

Łączna opłata za kurs wynosi 1650 zł. 
 

WYMIAR KURSU I RAMOWE GODZINY 
W ramach kursu przeprowadzimy 98 godzin zajęć dydaktycznych podzielonych na 8 weekendów 
zjazdowych. Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego (tzw. „Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12. Zajęcia odbywają się w 
systemie zjazdów w piątki i soboty. 
 

Zajęcia piątkowe: godz. 16:00 – 19:30 
Zajęcia sobotnie: godz. 9:00 – 16:45 
 

CERTYFIKACJA 
Kurs dokształcający zakończy się egzaminem (będzie przeprowadzony podczas 6 zjazdu). Ukończenie 
kursu dokształcającego potwierdza świadectwo ukończenia kursu, które zawierać będzie ocenę 
końcową. 
 

INFORMACJE I REKRUTACJA 
Rekrutacja trwa do 30 września 2015 roku.  
 

Informacji udziela p. Lidia Ścisło prowadząca Sekretariat Kursu: 
Telefon:  510 439 003  
Fax:   42 635 47 85 
e- mail: lscislo@wpia.uni.lodz.pl 
 

Kierownikiem kursu dokształcającego jest prof. nadzw. dr hab. Monika Michalska-Marciniak (Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Postępowania Cywilnego II). 
 
Bliższe informacje o rekrutacji i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj: 
http://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/kursy-doksztalcajace 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


