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Conţinutul cursului: 

Aspecte teoretice și practice ale conflictului. 

Comunicarea în conflict. 

Procesul rezolvării conflictului. 

Negocierea ca formă de soluționare a unui conflict. 

Medierea ca modalitate de soluționare a conflictului. 

Personalitatea şi rolul mediatorului 

Procesul medierii. 

Metodologii, metode şi tehnici. 

Domenii de aolicare a medierii. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va opera cu 

aparatul terminologic al disciplinei, integrînd noţiunile în modele de explicare teoretică a realităţii; va explica 

particularitățile comportamentului negociatorului, fenomenul complex al negocierii prin prisma cunoștințelor 

psihologiei juridice; va cunoaște etapele procesului de negociere și mediere;  va analiza dinamica proceselor 

conflictuale  prin prisma modelelor teoretico-explicative, va analiza comportamentul mediatorului la fiecare etapă a 

procesului de mediere; va organiza ședința de premediere;  va recunoaște şi va interpreta corect situațiile conflictuale 

cu care se confruntă individul uman în cotidianul actual; va identifica metodele și tehnicile necesare pentru medierea 

cazului; va aplica în practica profesională cunoștințele din domeniul psihologiei conflictului şi a medierii; va elabora 

planuri de negociere și mediere identificând obiective, procedee adecvate; va identifica şi să aplica tehnici de 

negociere/mediere a conflictelor precum și de prevenire a acestora; va acţiona în conformitate cu principiile medierii; 

va realiza activități profesionale respectând Codul deontologic al mediatorului; va acţiona în limitele competenţelor 

psihologului; va sintetiza rezultatele cercetărilor în domeniu şi va întocmi programe de negicuere/ mediere; va 

recomanda metode și tehnici de depășire a  conflictelor, va promova cunoștințele și practicile privind medierea 

conflictelor;  va promova cunoștințele și practicile privind prevenirea situațiilor conflictuale; va proiecta și realiza  

cercetări în domeniul psihologiei conflictului. va respecta cadrul de competenţe şi limitele profesiei de psiholog; va 

utiliza interdisciplinar cunoştinţe şi terminologie specifică domeniul psihologiei conflictului. 
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