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Rok

Semestr

Forma zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

w tym e-learning

2

3

laboratorium

30

0

ZO

wykład

15

0
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Razem

5

45

5
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Prowadzący zajęcia:
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Cele przedmiotu:

Przedstawienie podstawowych założeń prawnych i charakterystycznych cech mediacji w sprawach cywilnych i
rodzinnych. Przygotowanie do wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w działalności praktycznej.

Wymagania wstępne:

Znajomość zasad i rodzajów mediacji oraz podstawowe wiadomości z psychologii rozwojowej i pedagogiki rodziny
EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria

wiedza

umiejętności

Lp

KOD

Odniesienie do
efektów dla
programu

Opis efektu

1

EP1

zna podstawowe przepisy z zakresu prawa cywilnego i
rodzinnego stosujące się do mediacji

K_W09
K_W12

2

EP2

rozróżnia i charakteryzuje zgodne z wymogami prawa
fazy mediacji rodzinnej

K_W07
K_W09

3

EP3

zna typowe dla życia rodzinnego sytuacje konfliktowe i
możliwości pozasądowego, ale w oparciu o stanowione
prawo ich rozwiązywania

K_W09
K_W10

1

EP4

potrafi zastosować zasady mediacji w mediacjach
cywilnych i rodzinnych

K_U03
K_U04
K_U05

2

EP5

posiada umiejętność praktycznego posługiwania się
aparatem pojęciowym związanym z postępowaniem
mediacyjnym

K_U04

3

EP6

potrafi spisać ugodę mediacyjną w sprawach cywilnych i
rodzinnych

K_U10

1

EP7

odnosi się ze zrozumieniem do trudnych sytuacji
rodzinnych

K_K02
K_K05

2

EP8

jest gotów inspirować różne podmioty do
upowszechniania mediacji jako sposobu rozwiązywania
konfliktów w środowisku rodzinnym

K_K03

kompetencje społeczne

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: mediacje cywilne i rodzinne
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowe założenia regulacji mediacji w sprawach cywilnych i rodzinnych

3

5

2. Proces mediacji

3

3

1/3

3. Ugoda w sprawach rodzinnych i cywilnych

3

3

4. Szczególne aspekty mediacji w sprawach rodzinnych

3

2

5. Pozycja i rola mediatora w sprawach cywilnych i rodzinnych

3

2

1. Organizacja procesu mediacji rodzinnych

3

3

2. Techniki pracy z emocjami klientów

3

5

3. Wprowadzanie dzieci do mediacji

3

3

4. Wyodrębnianie poszczególnych etapów mediacji rodzinnych

3

15

5. Techniki pracy z oporami klientów

3

4

Forma zajęć: laboratorium

Metody kształcenia

wykład informacyjny; warsztaty
Nr efektu uczenia się
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8

PREZENTACJA
EP4,EP5,EP6,EP7
Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (testu z pytaniami
otwartymi i zamkniętymi) obejmującego materiał wykładów i literatury podstawowej.
Podstawę zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych stanowią: ocena z kolokwium oraz z pracy nad zagadnieniem i
dokumentami powierzonym do własnego opracowania, aktywność w prowadzonych zajęciach (inscenizacjach),
ocena z udziału w końcowej inscenizacji postępowania mediacyjnego.
Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 2/3 oceny z zaliczenia wykładów + 1/3 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst; 3,25-3,74 = dst plus; 3,754,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb). W przypadku poprawiania oceny niedostatecznej dla jednej z form
zajęć końcowa ocena z przedmiotu - obliczona według powyższego algorytmu na podstawie uzyskanych ostatecznie
ocen pozytywnych - zostaje obniżona o 0,5. W przypadku poprawiania dwóch ocen niedostatecznych (dla każdej z
form zajęć) ocena końcowa zostaje obniżona o 1,0. (Obniżone oceny nie mogą być niższe niż 3,0.)
Sem.

Metoda obliczania oceny
końcowej

Rodzaj
zaliczenia

Przedmiot

3

mediacje cywilne i rodzinne

3

mediacje cywilne i rodzinne [wykład]

3

mediacje cywilne i rodzinne [laboratorium]

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona
egzamin
zaliczenie z
oceną

0,67
0,33

Gójska A. (2009): Mediacja w sprawach rodzinnych, Warszawa
Literatura podstawowa

Morek R. (2014): Mediacja w sprawach cywilnych, w: E. Murzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, s. 285-296,
Warszawa
Kalisz A., Zienkiewicz A. (2014): Mediacja sądowa i pozasądowa, Warszawa
Kodeks cywilny

Literatura uzupełniająca
Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks rodzinny i opiekuńczy

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
W tym e-learning
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

3

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

24

0

2/3

Udział w konsultacjach

18

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

125

Liczba punktów ECTS

5

3/3

