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Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Ćwiczenie  umiejętności prowadzenia mediacji w różnego rodzaju sprawach rodzinnych. Umiejętność doboru
odpowiednich technik w konkretnych sytuacjach konfliktowych.

Wymagania wstępne:
Wiadomości dotyczące przyczyn i mechanizmów powstawania konfliktów. Znajomość mechanizmów powstawania
emocji występujących w konfliktach oraz umiejętność pracy z emocjami. Znajomość oraz zastosowanie komunikacji
tonujące konflikty.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna typowe dla życia rodzinnego sytuacje konfliktowe K_W071 EP1

zna techniki stosowane w mediacji K_W10
K_W112 EP2

rozróżnia i charakteryzuje  fazy mediacji rodzinnej K_W113 EP3

umiejętności

potrafi wskazać i porządkować  sytuacje konfliktowe oraz
możliwości przeciwdziałania im K_U031 EP4

ocenia i weryfikuje konkretne sytuacje konfliktowe z
punktu widzenia możliwości prowadzenia mediacji K_U032 EP5

dobiera odpowiednie narzędzia pracy z konfliktem
odpowiednio do jego fazy

K_U02
K_U043 EP6

kompetencje społeczne

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

K_K031 EP7

jest gotów inspirować członków rodzin do szukania
sposobów rozwiązywania wynikłych między nimi
konfliktów i doprowadzenia do satysfakcjonujących je
rozwiązań

K_K052 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: trening umiejętności mediacyjnych

Forma zajęć: laboratorium

21. Analiza konkretnych przypadków konfliktowych na dokumentach 4 0

52. Prowadzenie mediacji z wyraźnym rozdzielaniem każdego etapu 4 0

53. Prowadzenie mediacji bez wyodrębniania etapów 4 0
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54. Stosowanie prawidłowej komunikacji podczas procesu mediacji 4 0

55. Zastosowanie technik wykorzystywanych podczas mediacji 4 0

46. Tworzenie ugód z przeprowadzonych mediacji 4 0

47. Superwizja pracy mediatora-studenta 4 0

prezentacja multimedialna dokumentów z konkretnych przypadków;
scenariusze do symulacji mediacjiMetody kształcenia

Fedorowska D. (2008): Vademecum zawodowego mediatora. Mediacja krok po kroku, Wrocław

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

Bieńkowska E. (1999): Poradnik mediatora, Warszawa

Harasimiak G. (2004): Kluczowe zagadnienia prowadzenia mediacji w sprawach nieletnich, "Pedagogika Społeczna" 2-4/2004,
s. 105-118

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

14Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8ZAJĘCIA 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

Zaliczenie przedmiotu na podstawie pracy pisemnej - eseju (opis przypadku) oraz prowadzenia poszczególnych
etapów mediacji.

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 4 trening umiejętności mediacyjnych Nieobliczana

4 trening umiejętności mediacyjnych [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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