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Liczba godzin

2 23 praktyka 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

ks. dr hab. KAZIMIERZ DULLAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Ćwiczenie i doskonalenie umiejętności składających się na pracę mediatora.

Wymagania wstępne: Wiadomości z zakresu psychologii konfliktu, potrzeb, znajomość etapów procesu mediacyjnego, komunikacji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozpoznaje każdy etap mediacji K_W01
K_W111 EP1

posiada wiedzę na temat roli potrzeb w procesie
mediacyjnym, wie jak do nich docierać K_W112 EP2

zna skutki sprawnej i adekwatnej do sytuacji komunikacji
oraz jej braku w procesie mediacyjnym

K_W07
K_W123 EP3

umiejętności

omawia i konstruuje kontrakt na bazie zasad mediacji;
diagnozuje problem

K_U03
K_U101 EP4

potrafi kierować procesem mediacji; zarządza konfliktem
- stosując odpowiednie techniki

K_U02
K_U102 EP5

dobiera metody komunikacyjne do stylów myślenia
klienta K_U023 EP6

umie prowadzić dokumentację K_U104 EP7

zna znaczenie ewaluacji własnej praktyki mediacyjnej;
podejmuje działania w celu stałego podnoszenia swoich
kwalifikacji potrzebnych do wykonywania tego zawodu K_U115 EP9

kompetencje społeczne

zachowuje etykę zawodu mediatora podczas
prowadzenia procesu mediacji K_K041 EP8

jest gotów do współpracy z innymi profesjonalistami
wspomagającymi proces mediacji K_K022 EP10

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praktyka

Forma zajęć: praktyka

11. Prawne uwarunkowania funkcjonowania mediacji jako instytucji 3 0

42. Diagnozowanie problemów 3 0
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73. Przeprowadzanie symulacji procesu mediacyjnego 3 0

34. Analizowanie zachowań klientów i dobieranie odpowiednich technik do pracy z nimi 3 0

25. Analiza szczególnych problemów mogących wystąpić podczas procesu mediacyjnego 3 0

26. Konstruowanie ugód do poszczególnych uzgodnień klientów 3 0

17. Kryteria doboru poszczególnych ekspertów mogących wspomóc proces mediacyjny 3 0

18. Sąd i jego rola w procesie mediacji. Różnice między mediacjami sądowymi a przedsądowymi 3 0

19. Planowanie, obserwacja, dokumentowanie zajęć 3 0

210. Analizowanie własnej pracy i jej efektów. Ewaluacja 3 0

411. Asystowanie opiekunowi praktyki, wspólne oraz samodzielne realizowanie zadań 3 0

212. Współpraca z organizacjami i innymi instytucjami pracującymi z rodziną i na rzecz rodziny 3 0

analiza dokumentacji, obserwacja, superwizjaMetody kształcenia

dokumentacja statutowa poszczególnych instytucjiLiteratura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

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

Zaliczenie na ocenę - na podstawie opinii zamieszczonej w dzienniku praktyk przez zakładowych opiekunów praktyk.

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 3 praktyka Nieobliczana

3 praktyka [praktyka]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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