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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

The Mediation Process

Kod przedmiotu

WIŚ GP oIS A1 13/14

Kategoria przedmiotu

przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

3.00
4

Semestry

2

3

Mediacje

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

4

15

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami życia społecznego, wpływem procesów i prawidłowości społecznych na funkcjonowanie człowieka w różnych typach społeczności i grupach społecznych oraz
z metodami modyfikacji postaw.
Cel 2 Zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami pychologii poznania, psychologii kulturowej oraz komunikacji interpresonalnej i społecznej. Zapoznanie studentów z różnymi typami konfliktów oraz technikami
Kod archiwizacji: 893834BE
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negocjacji.
Cel 3 Nabycie umiejętności negocjowania i rozwiązywania konfliktów o różnym podłożu w grupach społecznych.
Cel 4 Nabycie kompetencji niezbędnych do pracy zespołowej

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak wymagań wstępnych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Wiedza: Student zna podstawowe pojęcia i teorie psychologiczne oraz teorie z zakresu nauk o komunikacji niezbędne do sprawnego kierowania grupą i realizowania celów grupowych
EK2 Wiedza Wiedza: Student zna podstawowe techniki negocjacji, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia efektywnych mediacji
EK3 Umiejętności Umiejętności: Student potrafi pozyskiwać informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać
wnioski oraz planować działania wykorzystujące różne techniki negocjacyjne w środowisku zawodowym i pozazawodowym.
EK4 Kompetencje społeczne Kompetencje społeczne: Student potrafi pracować indywidualnie i w zespołach
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Treści programowe
Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Przebieg procesów komunikacji w grupie i organizacji: grupa, zespół, zasady
efektywnej pracy zespołu; podejmowanie decyzji przez zespół.

3

C2

Komunikacja werbalna i niewerbalna; kompetencje komunikacyjne; perswazja,
zasady i techniki wywierania wpływu; zasady pozyskiwania i przyswajania
informacji aspekty psychologiczne i organizacyjne;

3

C3

Konflikty interpersonalne, organizacyjne i połeczne - aspekty praktyczne,
moderowanie konfliktów; konflikty destrukcyjne.

3

C4

Fazy negocjacji; planowanie negocjacji; zespoły negocjacyjne; wybrane praktyki
negocjacyjne; planowanie mediacji; strategie mediacyjne

3

C5

Sesja mediacyjna; ukryte interesy stron sporu; analiza opcji porozumienia;
wypracowanie warunków ugody formalnej

3

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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godzin
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Podstawy psychologii społecznej - człowiek w otoczeniu społecznym; strategie
upraszczające poznanie społeczne; grupa i jej wpływ na zachowania jednostki;
budowanie własnej pozycji w grupie; grupy i podziały społeczne; podstawy
psychologii emocji.

3

W2

Komunikacja interpersonalna - cele, cechy i modele komunikacji; kody i normy
kulturowe; komunikacja w organizacji; komunikacja międzykulturowa; proces
komunikacji interpersonalnej a nowe media.

3

W3

Konflikty - struktura i typy konfliktów; interpersonalne, społeczne i organizacyjne
przyczyny konfliktów; konflikty grupowe; strategie rozwiązywania konfliktów;
mediator i jego rola.

4

W4

Negocjacje - charakterystyka ogólna; strategie i taktyki negocjacji
konfrontacyjnych i integrujących; relacje w negocjacjach; negocjacje z tzw.
trudnym przeciwnikiem; mediacje wielostronne; konsultacje społeczne.

5

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Dyskusja
N4 Praca w grupach

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

40

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

42

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
F2 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Ćwiczenie praktyczne
B2 Projekt zespołowy

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu nauk o komunikacji oraz
psychologicznych i społecznych aspektów grupy

Na ocenę 3.5

Student zna modele teoretyczne procesu komunikacji

Na ocenę 4.0

Student potrawi przedstawić cele i cechy komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
potrafi wskazać proste aspekty psychologiczne interakcji w grupie

Na ocenę 4.5

Student potrafi omówić złożone przykłady komunikacji międzykulturowej; potrafi
zanalizować psychologiczne aspekty interakcji w grupie oraz wskazać potencjalne
zagrożenia konfliktowe

Na ocenę 5.0

Student potrafi zanalizować różne aspekty złoźonych przykładów konfliktów
interpersonalnych organizacyjnych, społecznych i międzykulturowych
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji i rozwiazywania konfliktów
grupowych

Na ocenę 3.5

Student potrafi przedstawić psychologiczne aspekty relacji w grupie oraz wskazać
potencjalne zagrożenia konfliktowe

Na ocenę 4.0

Student potrafi przedstawić proces negocjacji oraz zna zasady doboru strategii
i taktyki negocjacyjnej; zna zasady oraz techniki wywierania wpływu

Na ocenę 4.5

Student potrafi zanalizować różne aspekty konfliktów interpersonalnych,
organizacyjnych, społecznych i międzykulturowych; potrafii przygotowac
scenariusz prostych negocjacji i mediacji; rozumie zasady rozwiazywania
konfliktów interpersonalnych

Na ocenę 5.0

Student potrafi przedstawić złożone strategie rozwiązywania konfliktów różnych
typów; potrafi zaplanować negocjacje zespołowe i mediacje wielostronne
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Efekt kształcenia 3
Na ocenę 3.0

Student potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł

Na ocenę 3.5

Student potrafi analizować i przetwarzać pozyskane informacje

Na ocenę 4.0

Student sprawnie posługuje się podstawowymi technikami komunikacyjnymi
w zakresie komunikacji ustej i pisemnej; potrafi przygotować wystąpienie
publiczne

Na ocenę 4.5

Student potrafi w sposób twórczy wykorzystywać róźnorodne techniki
komunikacyjne, w tym z zakresie komunikacji niewerbalnej

Na ocenę 5.0

Student rozumie i potrafi posługiwac sie technikami mediacji
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student wykonuje fragment przydzielonego zadania

Na ocenę 3.5

Student współpracuje w grupie, nie podejmuje inicjatywy

Na ocenę 4.0

Student współpracuje w sposób zaangażowany

Na ocenę 4.5

Student działa na rzecz rozwiazywania konfliktów w grupie

Na ocenę 5.0

Student potrafii kierować działaniami grupy bez tworzenia sytuacji konfliktowych
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W20,
K_U16, K_K01,
K_K07

Cel 1 Cel 2

W1 W2

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK2

K_W20,
K_K01, K_K07

Cel 2 Cel 3
Cel 4

W3 W4

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK3

K_K06, K_K07

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

W3 W4

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK4

K_K01, K_K06,
K_K07

Cel 4

W1 W2

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1
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[3 ] J. Stankiewicz — Komunikowanie się w organizacji, Poznań, 1999, Rebis
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. Jacek Jaśtal (kontakt: jjastal@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. Jacek Jaśtal (kontakt: jjastal@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................

Strona 6/6

