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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Wprowadzenie do mediacji rodzinnej (11-R2S-12-r2_14)
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

dr Weronika Juroszek
2013/2014
letni
stacjonarne
średnia arytmetyczna z ocen końcowych uzyskanych na wykładach i
ćwiczeniach

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

r2_14_fs_1
Wykład
dr Weronika Juroszek
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia
ogólne założenia dotyczące mediacji rodzinnej: ewolucja polubownego rozwiązywania
sporów, instytucjonalizacja mediacji, definicja i zasady mediacji, obszary zastosowania
mediacji rodzinnych, inne formy pomocy rodzinie a mediacja, specyfika konfliktów
rozwodowych, dziecko wobec rozwodu swoich rodziców
jak w opisie modułu
20

30
praca z literaturą: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów
rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo rodzinne” , Warszawa 2013; H.
Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór
małżonków a efektywność procesu mediacji”, Katowice 2006.
wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006; H. Ciepła „Nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z
komentarzem”, Warszawa 2010.
„Mediator”, nr 61 (2/2012), Wydawnictwo Polskie Centrum Mediacji.
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2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

r2_14_fs_2
mgr Janina Miazgowicz
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
istota mediacji rodzinnych, mediacja a inne metody rozwiązywania i rozstrzygania
sporów cywilnych, mediacja a inne formy pomocy skonfliktowanej rodzinie, obszary
zastosowania mediacji w sporach rodzinnych, prawne i organizacyjne aspekty
funkcjonowania procedur mediacyjnych
jak w opisie modułu
30

20
praca z literaturą: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów
rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo rodzinne” , Warszawa 2013; H.
Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór
małżonków a efektywność procesu mediacji”, Katowice 2006
wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006; H. Ciepła „Nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z
komentarzem”, Warszawa 2010.
„Mediator”, nr 61 (2/2012), Wydawnictwo Polskie Centrum Mediacji.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
r2_14_w_1
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Weronika Juroszek
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia
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wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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pisemne sprawdzenie zrozumienia treści wykładów i zadanej literatury
ocena prawidłowości wypełnienia kolokwium (zestaw pytań otwartych; w celu
zaliczenia przedmiotu trzeba odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej połowę
pytań).
45-minutowy test pisemny, po którym następuje jego omówienie
możliwość konsultacji indywidualnych w ramach dyżuru

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
r2_14_w_1
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
mgr Janina Miazgowicz
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
wymagania
pisemne sprawdzenie zrozumienia treści ćwiczeń i zadanej literatury
merytoryczne
kryteria oceny
ocena prawidłowości wypełnienia kolokwium (zestaw pytań otwartych; w celu
zaliczenia przedmiotu trzeba odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej połowę
pytań); aktywność studenta może podnieść jego ocenę końcową o pół stopnia)
przebieg procesu
45-minutowy test pisemny, po którym następuje jego omówienie
weryfikacji
informacje
dodatkowe

