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MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyka mediacji rodzinnej – część II 
 
Kod modułu: 11-R2N-14-r2_16 
 
1. Liczba punktów ECTS: 6 
 
2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 
modułu 

opis efektu kształcenia 
 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 
skala 1-5 

r2_16_1 Student zaznajomiony jest z sytuacjami  szczególnymi w mediacjach i zna techniki, których zastosowanie jest niezbędne 
mediatorowi w takich sytuacjach. 

R2A_W3 
R2A_W7 
R2A_W8 

2 
2 
5 

r2_16_2 W oparciu o rzeczywiste przypadki mediacji z praktyki mediatora (dotyczących wszystkich trzech typów mediacji) w 
symulacjach  student potrafi zrealizować wszystkie szczegółowe zadania w każdej fazie mediacji. 

R2A_U5 
R2A_U7 
R2A_U8 

2 
2 
5 

r2_16_3 Student dostrzega konieczność  samorozwoju, dalszego doskonalenia w profesji mediatora rodzinnego i konieczność 
współpracy z innymi mediatorami. 

R2A_K1 
R2A_K3 
R2A_K4 

2 
1 
2 

 
 
3. Opis modułu 
Opis Moduł ma umożliwić studentowi nabycie wiedzy dotyczącej sytuacji szczególnych w mediacji oraz pogłębienie umiejętności realizowania 

zadań mediatora w każdej fazie mediacji i dla każdego typu mediacji rodzinnej. Student ma możliwość dalszego doskonalenia 
umiejętności kreatywnego wspierania stron w pracy nad satysfakcjonującymi rozwiązaniami. Zaakcentowana zostanie również 
konieczność współpracy mediatora z innymi specjalistami. 
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Wymagania 
wstępne 
modułu 

zaliczenie modułów Wprowadzenie do mediacji rodzinnej oraz Praktyka mediacji rodzinnej – część I 

 
 
4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 

kod Nazwa (typ) sposobu 
weryfikacji 

Opis szczegółowy Efekt(-y) kształcenia modułu 

r2_16_w_1 Kolokwium pisemne Praca pisemna sprawdzającą wiedzę nabytą na ćwiczeniach i wykładach. r2_16_1 
r2_16_w_2 Indywidualne (przez 

każdego studenta) 
przeprowadzenie 
symulacji mediacji 

W oparciu o rzeczywisty przypadek mediacji z praktyki mediatora rodzinnego 
przeprowadzenie symulacji mediacji obejmującej wszystkie etapy postępowania 
mediacyjnego. 

r2_16_2    r2_16_3 

 
5. Formy prowadzenia zajęć 

kod Forma prowadzenia zajęć Praca własna studenta Sposób 
weryfikacji 
efektów 
kształcenia 

Punkty 
ECTS nazwa Opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
Liczba 
godzin 

opis Liczba 
godzin 

r2_16_fs_1 
 wykład 

Wykład teoretyczny, wykład 
ilustrowany 
wielkość grupy: wszyscy studenci 7 

praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmującą samodzielne przyswojenie wiedzy 
odnośnie wskazanych zagadnień; 
przygotowanie do egzaminu 

93 r2_16_w_1 4 

r2_16_fs_2 ćwiczenia 

Symulacje mediacji, analiza 
przypadków, ćwiczenia 
indywidualne i w grupach, 
dyskusja i refleksja uczestników 
wielkość grupy: 10-20 studentów 

21 

samodzielna lektura wskazanych tekstów 

29 r2_16_w_2 2 

 28 Suma godzin 122 Suma 6 


