
 
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI  

MEDIACJE W ADMINISTRACJI  

Nazwa przedmiotu 

Semestr 
studiów,  
w którym 
przedmiot 

jest 
realizowany 

Liczba 
punktów 

ECTS 
Opis przedmiotu 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się* 

Mediacja, 
arbitraż  

a postępowanie 
sądowe 

II 2 

Celem przedmiotu jest 
zapoznanie studentów z istotą 
konfliktu oraz sposobami jego 
rozwiązywania. 
Zaprezentowanie studentom 
reguł oraz zasad 
obowiązujących  
w postępowaniach sądowych 
(w sprawach cywilnych, 
karnych oraz 
administracyjnych) jako 
'tradycyjną' metodą 
rozstrzygania sporów  
z jednoczesnym 
wprowadzeniem  
w problematykę 
alternatywnych (polubownych) 
metod rozstrzygania sporów,  
tj. mediacja i arbitraż. 

K_W03 
K_W06 
K_U01 
K_U07 
K_K07 
K_K08 

 

Mediacja w pracy 
socjalnej  
i pomocy 

społecznej   

II 2 

Studenci zdobędą 
interdyscyplinarną wiedzę 
konieczną w procesie pracy  
z klientem w tym z klientem  
w trudnej sytuacji życiowej.  
W toku zajęć wyposażeni 
zostaną w narzędzia ważne  
w sytuacji wsparcia  
i wychodzenia osób z kryzysu. 
Pozyskają wiedzę o specyfice 
mediacji w pomocy społecznej  
i pracy socjalnej. Poznają 
podstawowe narzędzia takie jak 
np. kontrakt socjalny, którego 
negocjowanie jest elementem 
pracy pracownika socjalnego  
i innych osób zaangażowanych 
w proces wsparcia. Będą 
potrafili wykorzystać mediacje 
do realizacji celów klienta  
i instytucji wspierającej. 

K_W06 
K_U09 
K_K04 

 



 

Prawne aspekty 
mediacji w prawie 

cywilnym 
III 2 

Zajęcia mają na celu 
szczegółowe omówienie 
zagadnień związanych  
z wszczęciem i prowadzeniem 
postępowania mediacyjnego 
sprawach cywilnych oraz  
z zawarciem ugody przed 
mediatorem. 
Studenci nabywają umiejętność 
interpretacji i wykładni 
analizowanych przepisów 
prawa jak i zdobycie 
umiejętności analizy  
i posługiwania się aktami 
prawnymi z zakresu 
alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów. 

K_W03 
K_W08 
K_U02 
K_U09 
K_K04 

 

Prawne aspekty 
mediacji w prawie 
administracyjnym 

III 2 

Zajęcia mają na celu 
przedstawienie problematyki 
rozstrzygania sporów z zakresu 
administracji publicznej 
powstających pomiędzy 
stronami w postępowaniu 
administracyjnym ogólnym. 
Przedstawione zostaną 
zasadnicze problemy związane 
z zawieraniem ugód pomiędzy 
stronami stosunku 
administracyjnoprawnego oraz 
przyczyn niezbyt częstego 
stosowanie tej formy 
rozstrzygania spraw 
administracyjnych. 

K_W03 
K_W08 
K_U02 
K_U09 
K_K04 

 

Standardy 
prowadzenia 
postępowań 

mediacyjnych  
i etyka w pracy 

mediatora   

III 2 

Celem zajęć jest zapoznanie 
studentów z zasadami 
prowadzenia profesjonalnej 
mediacji w oparciu  
o wypracowane przez 
środowisko mediatorów 
standardy i procedury. 
Omówione zostaną również 
kwestie etyczne związane  
z pracą oraz osobą mediator. 

K_W03 
K_W06 
K_U01 
K_U07 
K_K07 
K_K08 

 

Praktyczne 
rozwiązywanie 

konfliktów 
IV 2 

Celem zajęć jest przedstawienie 
studentom wiedzy na temat 
konfliktów. Omówione zostaną 
różne teorie konfliktów a także 
powszechnie stosowane metidy 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U04 
K_U05 



 
i strategie diagnozowania, 
łagodzenia i rozwiązywania 
konfliktów m. in w drodze 
alternatywnych sposobów 
rozwiązywania sporów (ADR). 
Ukazana zostanie również rola 
komunikacji w powstawaniu  
i rozwiązywaniu konfliktów.   

K_K07 
K_K08 

Techniki pracy 
mediatora – 
komunikacja 

interpersonalna 

IV 2 

Zajęcia mają na celu zapoznanie 
studentów z istotą komunikacji 
interpersonalnej, która pełni 
istotną rolę w procesie mediacji, 
a w wielu sytuacjach istotnie 
wpływa na powodzenie 
procedury. Szczególna uwagą 
zostanie poświęcona 
komunikacji synergicznej oraz 
komunikacji werbalnej. 
Studenci poznają także wybrane 
techniki i narzędzia 
komunikacyjne (w tym metody 
warsztatowe), które znajdują 
zastosowane w procesie 
mediacji.  

K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U07 
K_U08 
K_K03 

Negocjacje  
w mediacji   

IV 2 

Celem przedmiotu jest 
zapoznanie studenta ze 
specyfiką procesu negocjacji  
i jego efektywnym 
wykorzystaniu w postępowaniu 
mediacyjnym. Omówione 
zostaną zasady, style, strategie  
i techniki negocjacyjne oraz 
metody skutecznego 
zastosowania w postępowaniu 
mediacyjnym jako element 
konieczny wypracowania 
skutecznego  
i satysfakcjonującego 
rozwiązania sporu. 

K_W04 
K_U01 
K_U03 
K_K02 

Postępowanie 
mediacyjne  
w praktyce 

IV 2 

Celem przedmiotu jest 
przedstawienie studentowi 
zagadnień dotyczących 
możliwości zastosowania 
mediacji jako skutecznej 
metody rozwiązywania 
konfliktów w różnych 
dziedzinach życia społecznego. 

K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U07 
K_U09 
K_K01 
K_K02 



 
Przedstawiona zostanie 
szczegółowa procedura 
związana z prowadzeniem 
mediacji, rolą i obowiązkami 
mediatora oraz innych 
uczestników mediacji oraz 
regulacją prawną dotyczącą 
postępowania mediacyjnego  
w Polsce. 

Ugoda w mediacji IV 2 

Celem przedmiotu jest 
zapoznanie studentów z rolą 
mediacji w prawie polskim, 
sposobami rozwiązywania 
sporów oraz przekazanie 
wiedzy na temat konstruowania 
ugód w postępowaniu 
mediacyjnym. 
Mediacja jest to dobrowolny  
i poufny proces 
porozumiewania się, stron 
będących w konflikcie,  
w obecności neutralnej  
i bezstronnej osoby - mediatora. 
Celem mediacji jest stworzenie 
- osobom będącym w konflikcie 
- warunków, które sprzyjają 
porozumieniu. Przez podpisanie 
ugody strony wyrażają zgodę na 
wystąpienie do sądu  
z wnioskiem o jej 
zatwierdzenie, o czym mediator 
informuje strony. Ugoda 
zawarta przed mediatorem, po 
jej zatwierdzeniu przez sąd, ma 
moc prawną ugody zawartej 
przed sądem. Ugoda zawarta 
przed mediatorem, którą 
zatwierdzono przez nadanie jej 
klauzuli wykonalności, jest 
tytułem wykonawczym. 

K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U07 
K_K01 
K_K05 

 

*Opis efektów uczenia się znajduje się w programie studiów II stopnia umieszczonym na 
stronie Wydziału. 
 


