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Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
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Liczba godzin

1 32 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr AGNIESZKA SAMELUK

Prowadzący zajęcia: mgr AGNIESZKA SAMELUK

Cele przedmiotu: Wypracowanie warsztatu mediacyjnego.

Wymagania wstępne: Podstawowe informacje na temat komunikacji interpersonalnej. Modele i style negocjacji, psychologia konfliktu.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wymienia cele i zadania mediatora K_W01
K_W091 EP1

zna zasady i rodzaje mediacji K_W01
K_W092 EP2

zna etapy mediacji K_W01
K_W123 EP3

umiejętności

planuje przeprowadzenie mediacji K_U031 EP4

organizuje przebieg mediacji K_U042 EP5

potrafi przeprowadzić mediacje K_U06
K_U103 EP6

kompetencje społeczne
ma świadomość ważności realizowania określonych
standardów prowadzenia mediacji K_K021 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: metodyka mediacji

Forma zajęć: laboratorium

41. Opisanie rodzaju mediacji i organizacja jej procesu 2

102. Wyszczególnianie i prowadzenie konkretnych etapów mediacji 2

63. Metody i techniki pracy mediatora 2

54. Prowadzenie mediacji z zachowaniem jej zasad 2

55. Ewaluacja procesu mediacji 2

ćwiczenia, symulacje, pogadankaMetody kształcenia
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Moore Ch. (2009): Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa

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

Zienkiewicz A. (2007): Studium mediacji. Od teorii do praktyki, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę - na podstawie aktywnej obecności na ćwiczeniach oraz przygotowania zajęć warsztatowych.

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 2 metodyka mediacji Ważona

2 metodyka mediacji [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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