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modułu:

Zaznajomienie z pojęciami z zakresu arbitrażu i mediacji, jako szczególnie efektywnymi formami rozwiązywania sporów
międzyludzkich ze szczególnym uwzględnieniem sporów o charakterze cywilnym.
Zaznajomienie studentów ze znaczeniem i sposobami mediacji w sprawach gospodarczych. Określenie zalet i wad tego
typu formy rozwiązywania sporów.
Zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi współistnienia arbitrażu i mediacji z
państwowym wymiarem sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania cywilnego.
Przedstawienie problemu wykonania orzeczeń sądów polubownych w drodze przymusu państwowego.
Nabycie umiejętności wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu arbitrażu i mediacji w praktyce zawodowej w celu
rozwiązywania sytuacji problemowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między osobami fizycznymi a organami
administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości.
Nabycie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy dotyczącej możliwości zastosowania arbitrażu lub mediacji w
odniesieniu do stanów faktycznych zaistniałych w życiu osobistym lub zawodowym studenta.
Nabycie umiejętności przyporządkowywania konkretnej sytuacji faktycznej najbardziej efektywnej alternatywnej formy
rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem sporów cywilnych, w tym gospodarczych.
Nabycie umiejętności prawidłowego komunikowania się ze stronami sporu, ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności pracy w grupie na potrzeby postępowania arbitrażowego i mediacyjnego, w tym dyskusji w atmosferze
poszanowania odmienności czyichś poglądów.
Nabycie umiejętności przygotowywania się do rozwiązywania problemów poprzez ustalenie priorytetów decydujących
o powodzeniu arbitrażu lub mediacji w konkretnym stanie faktycznym. Nabycie umiejętności wyznaczania warunków
koniecznych wypracowania ugody lub innego rozwiązania.

Wymagania wstępne:

Podstawowe pojęcia z prawoznawstwa.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

Zna zasady dotyczące arbitrażu i mediacji jako
efektywnych form rozwiązywania sporów
cywilnych.

2

EP2

Rozumie różnorodne uwarunkowania stosowania
alternatywnych metod rozwiązywania sporów w
praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem ich
współzależności z postępowaniem cywilnym.

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W02

S2A_W01

K_W01

S2A_W01

K_W05

S2A_W05
S2A_W07

wiedza

3

EP3

Zna terminologię używaną w ramach arbitrażu i
mediacji oraz rozumie ich źródła oraz zastosowania
w praktyce życia osobistego i zawodowego, ze
szczególnym uwzględnieniem specyfiki
poszczególnych rodzajów sporów cywilnych,
uwarunkowań stron jako podmiotów o określonych
potrzebach, uwikłanych w określoną sytuację
życiową i gospodarczą.
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umiejętności

1

EP4

2

EP5

3

EP6

1

EP7

Potrafi w praktyce uczestniczyć w postępowaniu
arbitrażowym i postępowaniu mediacyjnym w
prostych stanach faktycznych, przy czym wie, że
efektywność tego uczestnictwa zależy od należytej
diagnozy i analizy tego stanu, z uwzględnieniem
natury interesów stron konfliktu .
Potrafi ocenić zakres i uwarunkowania arbitrażu
oraz mediacji w konkretnej sytuacji.
Potrafi prawidłowo ocenić przydatność
alternatywnych metod rozwiązywania sporów w
konkretnej sytuacji, właściwie oceniając szanse i
zagrożenia, korzyści i koszty zastosowania
konkretnej metody, z uwzględnieniem analizy
porównawczej co do zastosowania w takiej sytuacji
postępowania przed sądem cywilnym.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy,
projektuje i wykonuje działania dotyczące
stosowania mediacji i arbitrażu, prawidłowo
wyznaczając priorytety tych działań.

kompetencje społeczne

2

EP8

TREŚCI PROGRAMOWE

K_U02

S2A_U02

K_U01

S2A_U01

K_U04

S2A_U04

K_K02

S2A_K02

K_K03

S2A_K03

Semestr

Liczba godzin

Przedmiot: Mediacje i arbitraż
Forma zajęć: wykład
1. Pojęcie i zastosowanie ADR. ADR a spory gospodarcze

4

2

2. Cechy i funkcje ADR.

4

2

3. Istota mediacji. Postępowanie mediacyjne.

4

2

4. Status prawny, kwalifikacje i odpowiedzialność mediatora.

4

2

5. Ugoda jako wynik mediacji.

4

2

6. Zapis na sąd polubowny.

4

2

7. Postępowanie przed sądem polubownym. Wyrok i jego zaskarżalność.

4

2

8. Status prawny, kwalifikacje i odpowiedzialność arbitra.

4

1

1. Warsztaty z mediacji

4

8

2. Warsztaty z arbitrażu

4

7

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

W ramach wykładu: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna., W ramach ćwiczeń: analiza stanów faktycznych z
dyskusją.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
SPRAWDZIAN

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

PROJEKT

EP7,EP8

Test jednokrotnego wyboru.
Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
5,0 - 10 pkt
4,5 - 9 pkt
4,0 - 8pkt
3,5 - 7pkt
3,0 - 6 pkt

Literatura podstawowa

K. Flaga-Gieruszyńska (2015): Postępowanie cywilne. Pytania., Warszawa, C.H. Beck
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A. Torbus (red.) (2015): Mediacja w sprawach gospodarczych, Praktyka - teoria - perspektywy, Ministerstwo Gospodarki
Literatura uzupełniająca

Ł. Błaszczak (2010): Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa, Wolters Kluwer
M. Białecki (2012): Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa, Wolters Kluwer

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

2

Studiowanie literatury

2

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

1

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

4

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2
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