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Cele przedmiotu:

Ukazanie skali i charakterystyki zjawisk konfliktowych w środowisku rodzinnym oraz dopuszczalnych w prawie
sposobów ich rozwiązywania. Przekazanie wiedzy dotyczącej aktualnych uregulowań prawnych umożliwiających
prowadzenie mediacji w rodzinie. Kształtowanie umiejętności prowadzenia mediacji w różnego rodzaju konfliktach
rodzinnych i wrażliwości na sytuacje wymagające mediacji.

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości dotyczące rodziny, przyczyn i mechanizmów konfliktów rodzinnych, sposobów ich
rozwiązywania oraz ogólne informacje na temat prawa rodzinnego w Polsce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna typowe dla życia rodzinnego sytuacje konfliktowe i
możliwości ich pozasądowego rozwiązania K_W06

K_W111 EP1

ma wiedzę na temat mediacji jako sądowego i
pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktów w
rodzinie

K_W062 EP2

rozróżnia i charakteryzuje fazy mediacji rodzinnej K_W063 EP3

umiejętności

potrafi wskazać i zdiagnozować typowe dla rodziny
sytuacje konfliktowe K_U011 EP4

posiada umiejętność praktycznego posługiwania się
aparatem pojęciowym związanym z postępowaniem
mediacyjnym

K_U022 EP5

ocenia i weryfikuje konkretne sytuacje życia rodzinnego z
punktu widzenia prowadzenia mediacji K_U043 EP6

analizuje i porządkuje konkretne czynności właściwe dla
postępowania mediacyjnego w środowisku rodzinnym K_U024 EP7

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę stałego pogłębiania wiedzy na temat
alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów K_K011 EP8

jest gotów inspirować członków rodziny do szukania
możliwości rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji K_K052 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: mediacje rodzinne
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Forma zajęć: laboratorium

21. Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów 6

42. Zasady mediacji 6

23. Specyfika mediacji w środowisku rodzinnym 6

24. Rola i zadania mediatora 6

25. Etapy mediacji rodzinnych 6

86. Prawo rodzinne i mediacje 6

107. Trening mediacji rodzinnych 6

warsztaty połączone z prezentacją multimedialną, analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących rodziny i
mediacji, superwizja mediacyjnaMetody kształcenia

Kalisz A., Zienkiewicz A. (2009): Mediacja sądowa i pozasądowa, Warszawa

Murzyńska E., Morek R. (red.) (2014): Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa
Literatura podstawowa

Rękas A. (red.) (2010): Mediacje i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP6PREZENTACJA

EP5,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z zadań cząstkowych (kolokwium, prezentacja, superwizja).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 mediacje rodzinne Nieobliczana

6 mediacje rodzinne [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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