Projekt „Online Study Platform on Mediation“ v rámci strategického partnerství
Erasmus+ na VŠE
Vysoká škola ekonomická spolu s 5 evropskými univerzitami, totiž University of Genova
(Itálie), Mykolas Romeris University (Litva), University of National and World Economy
(Bulharsko), University of Graz (Rakousko) a Turiba University (Lotyšsko), zahájila v září
2016 tříletý projekt „Online Study Platform on Mediation“, který je financován Evropskou unií
v rámci strategického partnerství Erasmus+.
Mediace představuje řešení sporů s dlouhodobě pozitivním efektem na zúčastněné
strany. Evropská unie nejen ve svých právních aktech dlouhodobě upřednostňuje alternativní
řešení sporů, které však v mnoha členských státech není příliš rozvinuté. Cílem tohoto projektu
je tak zvýšení povědomí o mediaci, a to prostřednictvím vytvoření a provozování online
vzdělávací platformy. Digitalizace učebního procesu (tedy vytvoření databáze a zpřístupnění
učebních materiálů na internetu) umožní dálkové studium mediace. V rámci projektu se také
uskuteční praktické nácviky mediace a studentské turnaje v mediaci. Interaktivní formu učení
podpoří i nácviková videa.
Pozornost bude ale věnována i teoretické stránce věci. Součástí výstupů projektu bude
učební materiál zaměřený na metodologii, jehož cílem je pomoci akademickým pracovníkům
zlepšit jejich organizační a metodologické schopnosti, které jsou třeba při organizování nácviků
mediace a turnajů.
Projektu se účastní jak akademická sféra reprezentovaná 6 partnerskými univerzitami,
tak experti na mediaci z praxe. Ze strany VŠE projekt odborně zaštiťují doc. JUDr. Jiřina
Hásová, Ph.D. a JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. z Katedry podnikového a evropského práva a
Mgr. Jan Štandera, advokát a zapsaný mediátor.
Kulatý stůl o mediaci
V rámci projektu „Online Study Platform on Mediation“ se dne 12. 1. 2016 od 14:00 do 16:30
v místnosti NB 244 uskuteční na půdě VŠE kulatý stůl o mediaci, kde budou přední čeští
odborníci na mediaci diskutovat o současném stavu oboru. Setkání se zúčastní akademičtí
pracovníci VŠE a dalších univerzit, zkušení mediátoři i soudci a zástupci Ministerstva průmyslu
a obchodu. Všichni zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni, je však nutná předchozí
registrace u Ing. Kláry Vítkové (xvitk10@vse.cz).
Projekt je implementován za podpory strategického partnerství v rámci programu Erasmus+.
Číslo projektu: 2016-1-LV01-KA203-022660.

