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Especialització

Mediació Civil, Mercantil
i Concursal
Vols més
informació?

La formació de postgrau
en línia per als professionals

Especialització

Mediació Civil, Mercantil i Concursal
Aquest curs d’especialització en Mediació Civil, Mercantil i Concursal pretén proporcionar, a qui tingui un títol oficial universitari o de
formació professional superior, una sortida professional amb un creixement clar i potencial al mercat, i dotar-lo d’uns coneixements
teoricopràctics i d’unes habilitats i destreses que permetran que accedeixi als corresponents Registres oficials, estatal i català.
Aquesta especialització en Mediació Civil, Mercantil i Concursal està homologada per el Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya i també habilita per a l’accés al Registre estatal de persones mediadores en els àmbits de Dret civil i mercantil del Ministeri
de Justícia. De la mateixa manera, en el cas dels administradors concursals, també els permet l’accés al Registre estatal de mediadors
concursals del Ministeri de Justícia.
Aquest curs té l’objectiu de proporcionar una formació d’excel·lència als nostres futurs professionals en tots els aspectes relacionats
amb la mediació i la resolució extrajudicial de les controvèrsies en els àmbits civil, mercantil i concursal.

Objectius

A qui va dirigit

•

•
•
•

•
•
•
•

Dotar dels coneixements i competències necessaris per
ser mediador civil, mercantil i concursal i iniciar amb èxit
una activitat professional de gran projecció.
Dotar de les habilitats i estratègies necessàries per a la
resolució intervinguda de les situacions conflictives.
Donar accés a l’acreditació com a mediador expert.
Dotar de les habilitats i competències pràctiques
necessàries.
Dotar d’un valor diferencial en el mercat, pel fet de
dominar les eines tecnològiques i les mediacions en línia.

Perfils

Llicenciats i graduats en Ciències Econòmiques i en Dret.
Llicenciats i graduats en ADE.
Empresaris i professionals i titulats mercantils.

Titulació
Certificat d’especialització en Mediació civil i mercantil i
concursal que permet l’accés al Registre de Mediadors en
Dret Privat del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya i al Registre estatal de mediadors civils i
mercantils.

Aquest curs es dirigeix a advocats, economistes i altres
persones facultades per ser mediadores:

Sortides professionals

•
•
•

Des del punt de vista professional, permet ser mediador civil,
mercantil i concursal (en aquest últim cas, als professionals
jurídics i econòmics amb 5 anys d’exercici).

Llicenciats i graduats en Ciències Econòmiques i en Dret.
Llicenciats i graduats en ADE.
Empresaris i professionals i titulats mercantils.

Competències

Temari

Conèixer amb profunditat i tractar adequadament les eines
de resolució extrajudicial, i particularment la mediació
presencial i en línia.

L’especialització té 12 crèdits ECTS
i es compon de 3 assignatures:
Introducció a la mediació
Mediació civil i mercantil
Mediació concursal

Crèdits ECTS

4
4
4

Especialització

Direcció acadèmica
Dra. Aura Esther Vilalta
Professora agregada de Dret Civil de la UOC, mediadora
habilitada i àrbitre en matèria civil i mercantil.

Professorat
Ana M. Buch Borrell
Advocada i mediadora civil i mercantil.
Carles García Roqueta
Advocat i mediador civil i mercantil.
Dr. Eduardo Valpuesta Gastaminza
Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Navarra.
Director del Programa de Doctorat en Dret de la Societat
Global.
Així mateix, el curs de postgrau compta amb la participació
del professorat propi de la UOC, especialista en les matèries
que s’hi imparteixen, i amb professionals de prestigi que
posseeixen una experiència àmplia en l’àmbit de la mediació
civil, mercantil i concursal (mediadors de dret privat,
economistes, magistrats i administradors concursals).

Seus

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

-- Human Resources Excellence in Research (2018)
-- Premi d’excel·lència institucional (2016)
-- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
-- Premi Dona TIC (2016)
-- Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en

l’Aprenentatge (2016)
-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
-- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
-- Premi LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
-- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
-- Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)

-- Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
-- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
-- Premi WITSA (2000)
-- Premi Bangemann Challenge (1997)

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu
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