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Опис предмета
Теоријска објашњења сукоба. Посматрање сукоба као прилике за успостављање дугорочних и
квалитетних рјешења путем мирног рјешавања. Дефиниције, модели, фазе процеса медијације
и анализа формално-правног оквира за провођење медијације (међународни ниво и ниво
БиХ/РС). Могућности примјене медијације у пракси социјалног рада и погодности за њену
примјену у појединим подручјима социјалног рада (породична медијација, медијација у процесу
раставе брака, малољетничка делинквенција, посредовање у образовању, посредовање у
локалној заједници).
Очекивани исходи учења
Стицање знања о теоријским практичим обиљежјима сукоба уопште и у области социјалног
рада и о њиховом утицаја на породичне и социјалне проблеме; увиђање потребе за примјеном
медијације у формалном или неформалном виду; спознаја о специфичностима медијације у
посебним подручјима социјалног рада; развој вјештина ненасилне комуникације и медијације;
мотивисанос за промоцију медијације, као специфичног приступа у мирном рјешавању сукоба.
Садржај предмета
1. Теоријска објашњења сукоба и начина њиховог рјешавања
2. Дефиниције и модели посредовања
3. Асеривност, ненасилна комуникација и конфликтни стилови
4. Појам медијације
5. Фазе процеса медијације
6. Медијацијске вјештине
7. Развој медијације у БиХ и РС
8. Формално-правни оквир као претпоставка за примјену медијације
9. Медијација у радним споровима
10. Породична медијација
11. Медијација у процесу развода брака
12. Медијација у систему малољетничког правосуђа
13. Медијација у образовном систему
14. Медијација у заједници
15. Сензибилизација за медијацију

Начин извођења наставе
Настава ће се проводити кроз предавања интерактивног типа чиме ће се подстицати активно
учење и критичко промишљање студената. Студенти ће у малим групама анализирати сукобе у
појединим подручјима социјалног рада и представити резултате свог рада, као основ за
заједничку дискусију и оцјену квалитета обрађене материје од стране осталих студената.
Чланови група ће током семестра кроз континуирану међусобну сарадњу дубље истражити
могућности примјене посредовања у одабраним подручјима медијације, што ће резултирати
писаним радом на крају семестра. Ангажованост и успјешност студената биће поспјешивана
припремом и презентовањем основних обиљежја медијације у одабраним подручјима, те
вјежбама поступка посредовања на примјерима случајева из праксе социјалног рада.
Настава на предмету ће се изводити и кроз прораду конкретних случајева из праксе, разговор о
питањима из наставне материје, читање заданих материјала, писање колоквија и радова из
предиспитних обавеза.
Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних
материјала и савладавање предиспитних обавеза у току семестра.
Вредновање и оцјењивање рада студената/киња
Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима
провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова
из испита (максимално 50).
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), једног (1) семинарског рада
или усменог презентовања рада на задану тему (5 бодова) и уредног похађања наставе (5
бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова.
За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене
(6), студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза на
предмету. Оцјена седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80
бодова, оцјена девет (9) од 81 до 90 бодова, а оцјена десет (10) од 91 до 100 бодова.
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