
 
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI  

MEDIACYJNO-ADMINISTRACYJNEJ 

Nazwa przedmiotu 

Semestr 
studiów,  
w którym 
przedmiot 

jest 
realizowany 

Liczba 
punktów 

ECTS 
Opis przedmiotu 

Symbol 
efektu 

uczenia się* 

Prawo ochrony 
danych 

osobowych 
VIII 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom wiedzy i umiejętności z zakresu 
prawa ochrony danych osobowych.  
W trakcie zajęć omawiane będą 
zagadnienia z zakresu wymagań  
i standardów ochrony danych osobowych 
w oparciu o analizę zakresu 
podmiotowego i przedmiotowego 
odpowiednich aktów prawnych, czy 
obowiązki podmiotów przetwarzających 
dane osobowe. Dzięki udziałowi  
w zajęciach studenci poznają i zrozumieją 
w pogłębionym stopniu istotę̨ prawa 
ochrony danych osobowych i jego 
odniesienia do innych dziedzin nauki. 
Ponadto studenci będą potrafili odnaleźć 
wszystkie przepisy obowiązującego prawa 
z zakresu ochrony danych osobowych oraz 
prawidłowo interpretować i wyjaśniać 
znaczenia tych norm prawych, jak również 
wzajemne relacje pomiędzy normami 
prawa ochrony danych osobowych  
a innymi normami prawa polskiego. 

K_W01 
K_W04 
K_W06  
K_W07 
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K_W11 
K_W12 
K_U01 
K_U02 
K_U06 
K_U07 
K_K08 
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K_U11 
K_U12 
K_K01 
K_K02 
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K_K05 
K_K06 
K_K08 

Praktyczna 
retoryka 

prawnicza 
VIII 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom wiedzy i umiejętności z zakresu 
retoryki prawniczej. W trakcie zajęć 
studenci zostaną zapoznani m.in.  
z założeniami klasycznej retoryki 
opisowej, poprawnością logiczną  
w konstrukcji wywodu argumentacyjnego, 
poprawnością konstrukcji wypowiedzi 
językowej, czy aspektami pracy głosem. 
Dzięki udziałowi w zajęciach studenci 
posiądą rozszerzoną wiedzę w zakresie 
właściwego komunikowania się językiem 
prawnym i prawniczym oraz 
komunikowania interpersonalnego 
(społecznego) wykorzystującego język 
prawny i prawniczy. Studenci posiądą 
również umiejętność rozumienia, 
krytycznego analizowania, przetwarzania 
informacji i formułowania wniosków na 
temat zjawisk społecznych w obszarze 
stosowania prawa z zastosowaniem 
specjalistycznego aparatu pojęciowego. 

K_W01 
K_W03  
K_W05 
K_W08 
K_W10  
K_U01 
K_U02 
K_U06 
K_U07 
K_U09 
K_U10 
K_U11 
K_U12 
K_U14  
K_K01 
 K_K02  
K_K07 
K_K08 

Prawo samorządu 
terytorialnego 

VIII 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom wiedzy oraz umiejętności na 
temat prawa samorządu terytorialnego.  
W ramach prowadzonych zajęć studenci 
zostaną zapoznani m.in. z istotą 

K_W01 
K_W04  
K_W05 
K_W06 
K_W07 



 
samorządu terytorialnego w znaczeniu 
autonomii i decentralizacji administracji; 
jak również ze szczegółowymi 
rozwiązaniami dotyczącymi 
funkcjonowania organu 
uchwałodawczego, organu 
wykonawczego oraz struktury 
organizacyjnej gminy, powiatu  
i województwa. Poprzez udział  
w zajęciach studenci zdobędą pogłębioną 
wiedzę w zakresie istoty samorządu 
terytorialnego w Polsce, a także 
szczegółowych rozwiązań dotyczących 
funkcjonowania gmin, powiatów  
i województwa. Ponadto studenci będą 
potrafili prawidłowo interpretować  
i wyjaśniać znaczenia norm prawych  
z zakresu funkcjonowania samorządu 
terytorialnego oraz wzajemne relacje 
pomiędzy tymi normami w ramach prawa 
administracyjnego oraz w wymiarze 
interdyscyplinarnym. 

K_W10 
K_W11 
K_U06 
K_U07 
K_U10  
K_U11 
K_U12  
K_U06  
K_K07 
K_K08 

Prawne aspekty 
mediacji w prawie 

cywilnym 
IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom wiedzy i umiejętności  
w zakresie analizy zagadnień 
proceduralnych związanych z wszczęciem 
i prowadzeniem postępowania 
mediacyjnego w sporach z zakresu prawa 
cywilnego oraz z zawarciem ugody przed 
mediatorem. Poprzez udział w zajęciach 
studenci zdobędą pogłębioną wiedzę  
w zakresie różnych rodzajów stosunków 
prawnych ukształtowanych na gruncie 
prawa cywilnego oraz podmiotów 
uczestniczących w postępowaniach 
mediacyjnych w sporach z zakresu prawa 
cywilnego. Ponadto uporządkują wiedzę  
z zakresu alternatywnych procedur 
rozwiązywania sporów i zrozumieją 
proces ich stosowania. Udział w zajęciach 
pozwoli studentom: na wykorzystanie 
zdobytej wiedzy do rozstrzygania 
dylematów prawnych z zakresu prawa 
cywilnego, czy spraw niejednoznacznych 
interpretacyjnie; formułować własne 
opinie, dokonując krytycznej analizy 
orzecznictwa i poglądów doktryny. Co 
więcej studenci będą potrafili wskazać 
możliwe rozwiązania danego sporu,  
z zachowaniem norm etycznych. 

K_W03 
K_W07  
K_W10  
K_U02 
K_U03 
K_U06 
K_U08  
K_K01 
K_K04  
K_K07 

Dostęp do 
informacji 
publicznej 

IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom wiedzy i umiejętności  
w zakresie podstawowych pojęć 
określonych w ustawie o dostępie do 
informacji publicznej oraz rozstrzygnięć 
organów administracji publicznej  
w zakresie udzielania informacji 
publicznej czy unijnych regulacji dostępu 

K_W01 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_K05 
K_K08 



 
do informacji publicznej. Poprzez udział  
w zajęciach studenci zdobędą wiedzę na 
temat jawności życia publicznego jako 
genezy prawa do informacji publicznej 
oraz zrozumieją znaczenie jawności życia 
publicznego dla funkcjonowania 
demokratycznego państwa. Ponadto 
studenci będą potrafili prawidłowo 
analizować i interpretować przebieg 
procesu udostępniania informacji 
publicznych, a także przyczyny odmowy 
ich udostępnienia przez właściwe 
podmioty, jak również będą posługiwać 
się obowiązującymi uregulowaniami 
prawnymi w zakresie informacji 
publicznych. 

Egzekucja 
administracyjna  
i postępowanie 

egzekucyjne  
w administracji 

IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom wiedzy i umiejętności  
w zakresie egzekucji administracyjnej  
i postępowania egzekucyjnego  
w administracji. Podczas zajęć studenci 
zostaną zapoznani m.in. z celami  
i funkcjami egzekucji administracyjnej  
i postępowania egzekucyjnego  
w administracji, miejscem tej procedury  
w systemie przepisów regulujących 
przymusowe wykonanie orzeczeń oraz  
z przebiegiem postępowania 
egzekucyjnego w administracji, jak 
również ze środkami prawnymi 
możliwymi do wykorzystania w ramach 
wskazanego postępowania. Poprzez udział 
w zajęciach studenci poznają i zrozumieją 
w pogłębionym stopniu istotę egzekucji 
administracyjnej oraz postępowania 
egzekucyjnego, a także proces ich 
stosowania. Ponadto studenci będą 
potrafili prawidłowo interpretować  
i wyjaśniać znaczenia norm prawych  
z zakresu egzekucji w administracji oraz 
wzajemne relacje pomiędzy tymi normami 
w ramach prawa administracyjnego. 

K_W03 
K_W04  
K_W05 
K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_U02 
K_U03 
K_U06 
K_U07  
K_U09 
K_U10 
K_U11 
K_U12  
K_K01  
K_K02 
K_K06   
K_K07 
K_K08 
K_K09 

Organy  
i procedury 

kontroli 
publicznej 

IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom wiedzy i umiejętności  
w zakresie organizacji, obszarze 
kompetencji, zasad działania organów 
kontroli publiczne, jak również samej 
procedury kontroli. W ramach zajęć 
analizie poddane zostaną m.in. 
zagadnienia: idei i istoty kontroli 
publicznej, jej zakres podmiotowy oraz 
przedmiotowy, jak również uprawnienia 
kontrolne przysługujące poszczególnym 
podmiotom. Poprzez udział w zajęciach 
studenci poznają i rozumieją poszczególne 
rodzaje procedury kontroli publicznej oraz 
podmioty w nich uczestniczące. Ponadto 
studenci będą potrafili odnaleźć wszystkie 

K_W05  
K_W06 
K_W10  
K_W11  
K_U01 
K_U02  
K_U06 
K_U07 
K_U10 
K_U11 
K_U12  
K_K01 
K_K04  
K_K05 
K_K06 



 
przepisy obowiązującego prawa  
w zakresie kontroli publicznej. 

Odpowiedzialność 
w administracji 

publicznej 
IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom wiedzy oraz umiejętności  
w zakresie odpowiedzialności  
w administracji publicznej poprzez analizę 
m.in. przestępstwa urzędniczego, deliktu 
pracowniczego, odpowiedzialności 
materialnej i porządkowej pracowników 
administracji publicznej, systemu  
odpowiedzialności dyscyplinarnej 
funkcjonariuszy publicznych, 
odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, czy 
odpowiedzialności administracyjnej wg 
kpa, samorządowych ustaw ustrojowych, 
ustawy antykorupcyjnej i innych 
szczególnych aktów prawnych. Poprzez 
udział w zajęciach studenci poznają  
i rozumieją w pogłębionym stopniu istotę 
zagadnienia odpowiedzialności  
w administracji publicznej w wymiarze 
teoretycznym, aksjologicznym i etycznym 
oraz jej znaczenie w życiu obywatela  
i państwa. Co więcej studenci będą 
potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę do 
rozstrzygania dylematów prawnych, 
spraw niejednoznacznych interpretacyjnie 
w kontekście odpowiedzialności  
w administracji publicznej; formułować 
własne opinie, dokonując krytycznej 
analizy orzecznictwa i poglądów doktryny 
oraz wskazać możliwe rozwiązania,  
z zachowaniem norm etycznych. 

K_W05  
K_W06 
K_W10  
K_W11  
K_U01 
K_U02  
K_U06 
K_U07 
K_U10 
K_U11  
K_U12 
K_U15 
K_K01 
K_K04 
K_K05 
 K_K06 

Prawne aspekty 
mediacji w prawie 
administracyjnym 

IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom wiedzy i umiejętności  
w zakresie problematyki rozstrzygania 
sporów w administracji publicznej 
powstających pomiędzy stronami  
w ogólnym postępowaniu 
administracyjnym. Podczas zajęć 
przedstawione zostaną zasadnicze 
problemy związane z zawieraniem ugód 
pomiędzy stronami stosunku 
administracyjnoprawnego oraz przyczyn 
niezbyt częstego stosowanie tej formy 
rozstrzygania spraw administracyjnych. 
Poprzez udział w zajęciach studenci 
poznają podmioty uczestniczące  
w postępowaniach mediacyjnych  
w administracji oraz zrozumieją różne 
aspekty tego typu postępowań oraz proces 
ich stosowania. Co więcej studenci będą 
potrafili zrozumieć, poddać krytycznej 
analizie czy przetworzyć informacje  
i sformułować wnioski na temat 
postepowania mediacyjnego w obszarze 
stosowania prawa administracyjnego. 

K_W01 
K_W03 
K_W05  
K_U01 
K_U04 
K_U06 
K_U07  
K_K01  
K_K02 
K_K08 



 

Standardy 
prowadzenia 
postępowań 

mediacyjnych  
i etyka w pracy 

mediatora  

IX 2 

Celem zajęć jest przekazanie studentom 
wiedzy i umiejętności w zakresie zasad 
prowadzenia profesjonalnej mediacji  
w oparciu o wypracowane przez 
środowisko mediatorów standardy  
i procedury. Podczas zajęć omówione 
zostaną kwestie etyczne związane z pracą 
oraz osobą mediatora, w tym: standardy 
prowadzenia postępowań mediacyjnych 
obowiązujących w polskim porządku 
prawnym, wypracowana przez środowisko 
mediatorów zawodowych praktyka w tym 
zakresie; standardy mediacji na tle 
standardów wypracowanych przez 
Społeczną Radę ds. ADR, zasady etyki 
mediatora, kwalifikacje moralno-etyczne 
mediatora, kwestie etyczne związane  
z organizacją i prowadzeniem 
postępowania mediacyjnego, czy 
odpowiedzialność mediatora wobec 
organów publicznych, stron mediacji oraz 
pełnomocników stron mediacji. Poprzez 
udział w zajęciach studenci poznają  
i zrozumieją w pogłębionym stopniu rolę 
etyki i istotę standardów w mediacji  
w różnych wymiarach oraz ich znaczenie 
w życiu obywatela i państwa. Ponadto, 
dzięki udziałowi w zajęciach studenci 
będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę 
do rozstrzygania dylematów prawnych, 
spraw niejednoznacznych 
interpretacyjnie; formułować własne 
opinie, dokonując krytycznej analizy 
orzecznictwa i poglądów doktryny, oraz 
będą potrafili wskazać możliwe 
rozwiązaniaw zakresie prowadzonych 
postępowań mediacyjnych z zachowaniem 
norm etycznych. 

K_W05 
K_W06 
K_W09 
K_U02 
K_U07 
K_K06 
K_K11 

Sporządzanie 
pism procesowych 
i opinii prawnych 

w sprawach 
administracyjnych 

IX 2 

Celem zajęć jest przekazanie studentom 
wiedzy i umiejętności z zakresu 
sporządzania pism procesowych i opinii 
prawnych w sprawach administracyjnych. 
Podczas zajęć studenci zapoznają się m.in. 
z zasadami tworzenia pism procesowych  
i urzędowych oraz nabędą umiejętności  
w zakresie sporządzania pism 
procesowych i urzędowych  
w postępowaniu administracyjnym  
i sądowoadministracyjnym. Zajęcia 
obejmują praktyczną naukę formułowania 
pism procesowych i urzędowych  
w zakresie wymagań formalnych 
wynikających z przepisów prawa. Podczas 
zajęć studenci poznają i zrozumieją zasady 
właściwego komunikowania się językiem 
prawnym i prawniczym w zakresie 
sporządzania pism procesowych oraz 
opinii prawnych, jak również zdobędą 

K_W03 
K_W04 
K_W05  
K_W08 
K_W09  
K_U06 
K_U07 
K_U08 
K_U11 
K_U13  
K_K06 



 
wiedzę w zakresie komunikowania 
interpersonalnego (społecznego) 
wykorzystującego język prawny  
i prawniczy przy formułowaniu pism 
procesowych czy opinii prawnych 
wykorzystywanych w sprawach  
o charakterze administracyjnym. Co 
więcej, udział w zajęciach pozwoli 
studentom na zdobycie umiejętności 
sporządzania podstawowych pism 
procesowych w sprawach 
administracyjnych, przygotowywania 
pisemnych analiz i interpretacji 
konkretnych problemów prawnych,  
z wykorzystaniem zdobytej wiedzy 
teoretycznej, poprzez samodzielne 
dotarcie do różnych źródeł. 

Prawo budowlane 
i 

zagospodarowanie 
przestrzenne 

IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom wiedzy i umiejętności z zakresu 
prawa budowlanego oraz prawa 
zagospodarowania przestrzennego.  
W trakcie zajęć studenci będą analizować 
instytucje prawa budowlanego, 
działalność (proces) inwestycyjno-
budowlaną, formy ustalania warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 
sposoby dokonania zgłoszenia 
rozpoczęcia robót budowlanych, a także 
tryby oddania do użytkowania obiektu 
budowlanego, czy zasady legalizacji 
obiektu stanowiącego tzw. samowolę 
budowlaną. Co więcej studenci poznają 
normy prawa zagospodarowania 
przestrzennego, podstawowe zasady i idee 
polityki przestrzennej realizowanej przez 
administrację publiczną na różnych 
poziomach jej działania. Poprzez udział  
w zajęciach studenci poznają i zrozumieją 
w pogłębionym stopniu prawo budowlane 
oraz przepisy odnoszące się do 
zagospodarowania przestrzennego. 
Ponadto studenci będą potrafili odnaleźć 
wszystkie przepisy obowiązującego prawa 
budowlanego oraz normy prawne 
odnoszące się do zagospodarowania 
przestrzennego. 

K_W05 
K_W06 
K_W07 
K_W10 
K_U01 
K_U02  
K_U06 
K_U07 
K_U08 
K_U13  
K_K01 
K_K05  
K_K07 
K_K08 

Metodologia 
sporządzania 

decyzji 
administracyjnych  

IX 2 

Celem zajęć jest przekazanie studentom 
wiedzy i umiejętności w zakresie 
praktycznego sporządzania decyzji 
administracyjnych. W ramach zajęć, poza 
praktycznym aspektem ćwiczenia 
sporządzania decyzji administracyjnych  
w oparciu o sformułowane stany 
faktyczne, analizie poddane zostaną 
zagadnienia teoretyczne, w tym: pojęcie 
decyzji administracyjnej, jej elementy 
obligatoryjne oraz w świetle orzecznictwa 
sądów administracyjnych, elementy 

K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W07  
K_U01 
K_U04  
K_U05 
K_U06 
K_U08 
K_U10 
K_U12  



 
fakultatywne oraz instytucje je wydające. 
Ponadto w trakcie zajęć zostaną 
przedstawione zagadnienia poświęcone 
odwołaniu od decyzji, czy zażaleniu, jak 
również te odnoszące się do sądowej 
kontroli tych decyzji w postępowaniu 
przed WSA, NSA i w fazie ich 
przymusowego wykonania. Poprzez 
udział w zajęciach studenci poznają  
i zrozumieją na czym polega sporządzenie 
decyzji administracyjnej na podstawie 
obowiązującego prawa. Ponadto studenci 
będą potrafili sporządzać prostą decyzję 
administracyjną; przygotować pisemną 
analizę i interpretację konkretnych 
problemów prawnych z zakresu prawa 
administracyjnego.  

K_K01 
K_K03  
K_K05 
K_K10 

Techniki pracy 
mediatora – 
komunikacja 

interpersonalna 

X 2 

Celem zajęć jest przekazanie studentom 
wiedzy i umiejętności w zakresie istoty 
komunikacji interpersonalnej, która pełni 
kluczową rolę w procesie mediacji,  
a w wielu sytuacjach istotnie wpływa na 
powodzenie procedury. Podczas zajęć 
szczególna uwaga 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. Dzięki udziałowi  
w zajęciach studenci poznają i zrozumieją 
w rozszerzonym stopniu zasady 
właściwego komunikowania się językiem 
prawnym i prawniczym w pracy mediatora 
oraz zdobędą wiedzę w zakresie 
komunikowania interpersonalnego 
(społecznego) wykorzystującego język 
prawny i prawniczy. Poprzez aktywne 
uczestnictwo w zajęciach studenci będą 
potrafili prawidłowo komunikować się  
w trakcie procesu mediacji stosując 
specjalistyczną terminologię, czy też 
przedstawiać i oceniać różne opinie oraz 
dyskutować o nich. 

K_W01 
K_W03  
K_W05  
K_W06  
K_W10 
K_W11  
K_U01 
K_U02 
K_U06 
K_U07 
K_U09  
K_U10 
K_U11 
K_U12  
K_U14  
K_K01  
K_K02 
K_K07 
K_K08 

Praktyczne 
rozwiązywanie 

konfliktów 
X 2 

Celem zajęć jest przekazanie studentom 
wiedzy i umiejętności na temat 
konfliktów. Podczas zajęć omówione 
zostaną różne teorie konfliktów a także 
powszechnie stosowane metody 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. Dzięki udziałowi w zajęciach 
studenci będą dysponować 
uporządkowaną wiedzą nt. instytucji 
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K_U08  
K_U10 



 
prawnych związanych z alternatywnymi 
metodami rozwiązywania sporów oraz 
zdobędą wiedzę o zasadach, metodach, 
technikach i narzędziach służących 
interpretacji przepisów z zakresu 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów. Ponadto studenci będą potrafili 
m.in. prawidłowo analizować  
i interpretować przebieg procesów  
i zjawisk prawnych w zakresie 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów. 
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Negocjacje  
w mediacji 

X 2 

Celem zajęć jest przekazanie studentom 
wiedzy i umiejętności w zakresie procesu 
negocjacji i jego efektywnego 
wykorzystania w postępowaniu 
mediacyjnym. W ramach zajęć zostaną 
omówione zasady, style, strategie  
i techniki negocjacyjne oraz metody ich 
skutecznego zastosowania  
w postępowaniu mediacyjnym, ze 
względu na konieczność wypracowania 
skutecznego i satysfakcjonującego 
rozwiązania sporu. Poprzez udział  
w zajęciach studenci poznają i zrozumieją 
w pogłębionym stopniu istotę negocjacji 
oraz relacje zachodzące pomiędzy 
procesem negocjacji a postepowaniem 
mediacyjnym. Ponadto, studenci będą 
potrafili prawidłowo komunikować się  
z otoczeniem stosując specjalistyczną 
terminologię z zakresu negocjacji, brać 
udział w debacie, przedstawiać i oceniać 
różne opinie oraz dyskutować o nich.  

K_W04 
K_W05 
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Czynności 
zawodowego 

pełnomocnika  
w sprawach 

administracyjnych 
i sądowo 

administracyjnych 

X 2 

Celem zajęć jest przekazanie studentom 
wiedzy i umiejętności w odniesieniu do 
czynności zawodowego pełnomocnika 
biorącego udział w postępowaniu 
administracyjnym i/lub 
sądowoadministracyjnym. Podczas zajęć 
studenci zostaną zapoznani  
z obowiązkami procesowymi 
profesjonalnych pełnomocników 
działających w postępowaniach 
administracyjnych  
i sądowoadministracyjnych, poprzez 
analizę etapów postępowania 
administracyjnego jurysdykcyjnego, 
postępowania sądowoadministracyjnego, 
ze szczególnym uwzględnieniem środków 
odwoławczych oraz nadzwyczajnych 
środków prawnych weryfikacji orzeczeń 
sądowych, spośród których niektóre są 
objęte przymusem adwokacko-
radcowskim. Co więcej w ramach zajęć 
analizie zostaną poddane również 
zagadnienia dotyczące konstrukcji 
prawnej pełnomocnictwa. Poprzez udział 

K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W09  
K_U01 
K_U04  
K_U05 
K_U06  
K_U08 
K_U11 
K_U12  
K_K01 
K_K02 
K_K04 
K_K06 
K_K10 



 
w zajęciach studenci poznają i zrozumieją 
istotę pełnomocnictwa w postepowaniu 
administracyjnym oraz rolę zawodowych 
pełnomocników we wskazanych 
postępowaniach. Ponadto studenci będą 
potrafili planować i organizować pracę 
indywidualną i zespołową oraz aktywnie 
współdziałać w grupie przyjmując w niej 
określone role. 

Postępowanie 
mediacyjne  
w praktyce 

X 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom wiedzy i umiejętności  
w zakresie analizy zagadnień 
proceduralnych związanych z wszczęciem 
i prowadzeniem postępowania 
mediacyjnego w różnego rodzaju sporach 
(administracyjnych, cywilnych, 
gospodarczych, karnych, pracowniczych, 
z udziałem podmiotów publicznych itp.) 
oraz z zawarciem ugody przed mediatorem 
w poszczególnych kategoriach spraw. 
Poprzez udział w zajęciach studenci 
zdobędą pogłębioną wiedzę w zakresie 
istoty poszczególnych stosunków 
prawnych, przebiegu postępowania 
mediacyjnego w różnych kategoriach 
spraw oraz charakterystyki podmiotów 
uczestniczących w tych postępowaniach 
mediacyjnych. Ponadto uporządkują 
wiedzę z zakresu alternatywnych procedur 
rozwiązywania sporów i zrozumieją 
proces ich stosowania. Udział w zajęciach 
pozwoli studentom na wykorzystanie 
zdobytej wiedzy do rozstrzygania 
dylematów prawnych z zakresu różnych 
dziedzin czy spraw niejednoznacznych 
interpretacyjnie, formułować własne 
opinie, dokonując krytycznej analizy 
orzecznictwa i poglądów doktryny. Co 
więcej studenci będą potrafili wskazać 
możliwe rozwiązania danego sporu,  
z zachowaniem norm etycznych. 
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*Opis efektów uczenia się znajduje się w programie jednolitych studiów magisterskich umieszczonym na stronie 
Wydziału. 
 


