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Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Услов
Циљ
предмета

Нема услова
Стицање основних и специфичних теоријских знања и практичних вештина
неопходних за разумевање правног оквира, принципа, потенцијала и
поступка медијације, оспособљавање студената за спровођење поступка
медијације и усвајање стандарда добре медијаторске праксе.

Исход
предмета

Савладавањем програма Право и пракса медијације, кроз планиране активности
и облике наставе/учења, очекује се да студент:
1) познаје карактеристике и могућности примене различитих стилова
медијације;
2) познаје међународне и домаће правне изворе медијације;
3) стекне основна и специфична знања о медијацији и поступку медијације;
4) развије основне комуникационе вештине слушања, постављања питања,
решавања проблема, преговарања и професионалног просуђивања;
5) буде оспособљен да води поступак медијације;
6) буде оспособљен да решава правна и етичка питања и прати и доприноси
промоцији и развоју медијације;
7) уме да критички анализира релевантну литературу, нормативну грађу и
медијаторску праксу;
8) мотивисан је да се професионално усавршава у области вансудског
решавања спорова.

Садржај предмета
Теоријска
Појам и врсте сукоба; Правни и интересни спорови; Медијација и други
настава
алтернативни методи за мирно решавање спорова; Домаћи и међународни
правни оквир медијације; Медијација – основни концепти; Дефиниција, сврха и
принципи медијације; Историјат и модели медијације; Врсте и стилови
медијације; Области примене медијације; Улога и задаци медијатора;
Комуникационе вештине – активно слушање, сумирање, парафразирање,
преоквиравање, постављање питања, рад са јаким осећањима, мапирање
потреба и страховања; Припрема за медијацију; Фазе поступка медијације;
Споразум – правна природа, дејство, карактеристике и елементи; Праћење

примене споразума; Типичне тешкоће и замке у медијацији; Добити, индикације
и контраиндикације за медијацију; Стандарди квалитета и кодекс
професионалног понашања медијатора; Етичка питања медијације.

Практична
настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Вежбе, хипотетички примери, симулација медијације.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки Остали часови
рад
3
1
Методе
извођења
наставе

Предавања уз визуелне презентације, вежбе; дискусија, SWOT анализа,
семинарски рад, есеј, истраживачки пројекат, тест, симулација медијације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50 поена
активност у току
20
предавања
практична настава
15
Колоквијуми
10
Семинари
5
Списак тема по недељама

Завршни испит
писмени испит
усмени испит

50 поена
50

1

Појам и врсте сукоба; Правни и интересни спорови; Медијација и други
алтернативни методи за мирно решавање спорова

2

Домаћи и међународни правни оквир медијације; Медијација –основни
концепти;
Дефиниција, сврха и принципи медијације; Етичка питања медијације
Историјат и модели медијације; Врсте и стилови медијације
Области примене медијације; Припрема посредовања (утврђивање услова за
почетак посредовања)

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Припрема за медијацију; Фазе поступка медијације
Уводно излагање посредника (представљање странкама и обавештавање о
поступку посредовања);
Договор о правилима поступка и правилима понашања,
узимање уводне изјаве странака у поступку, начин слушања ових уводних изјава и
подстицање странака да их саопште;
Начин успостављања односа поверења и сарадње са обема странкама у
заједничким и одвојеним разговорима
Споразум – правна природа, дејство, карактеристике и елементи; Праћење
примене споразума
Улога и задаци медијатора; Стандарди квалитета и кодекс професионалног
понашања медијатора
Комуникационе вештине – активно слушање, сумирање, парафразирање,
преоквиравање, постављање питања, рад са јаким осећањима, мапирање
потреба и страховања
Типичне тешкоће и замке у медијацији; Добити, индикације и контраиндикације
за медијацију
Симулација медијације
Презентација резултата истраживачких пројеката
Писање и презентација есеја и семинарских радова
Презентовање резултата програма активне наставе

