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Zagadnienia na egzamin licencjacki dla III roku pracy socjalnej 

 

  

1. Związki pracy socjalnej z socjologią, pedagogiką i psychologią. 

2. Praca socjalna jako zawód, profesja i działalność społeczna. 

3. Małe grupy społeczne. Cechy małych grup i ich znaczenie w życiu jednostki. 

4. Rodzina jako instytucja i grupa. Struktura i funkcje rodziny. 

5. Interwencja kryzysowa. Formy ośrodków interwencji kryzysowej. 

6. Metody pracy socjalnej w ujęciu historycznym.  

7. Praca socjalna z jednostkami w sytuacjach kryzysowych.  

8. Teoretyczne ujęcia wykluczenia społecznego i rzeczywiste obszary wykluczenia.  

9. Kultura ubóstwa i jej współczesne odniesienia.  

10. Grupy terapeutyczne – modele pracy socjalnej w grupach. 

11. Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogicznych.  

12. Klasy społeczne. Różne koncepcje klas. Zróżnicowanie klasowe. 

13. Wartości i etyka. Społeczne funkcje etyki. Aksjologiczne aspekty praktyki pracy 

socjalnej. 

14. Zakres i cele praktyczne pedagogiki społecznej. 

15. Wartości moralne jako podstawa pracy socjalnej. Normy etycznego działania w pracy 

socjalnej. 

16. Superwizja w pracy socjalnej. 

17. Zasada sprawiedliwości społecznej i subsydiarności w pracy socjalnej.  

18. Pomoc społeczna, praca socjalna, opieka społeczna w działalności zawodowej 

pracownika socjalnego. 

19. Koncepcja empowerment i obszary jej stosowania. 

20. Socjalizacja. Różne koncepcje socjalizacji. Resocjalizacja w ujęciu pedagogicznym. 

21. Działania i techniki interwencyjne w pracy socjalnej. 

22. Uczestnictwo jednostki w życiu społecznym. Psychologiczne koncepcje potrzeb 

człowieka. 

23. Tradycyjne role zawodowe pracownika socjalnego a modele pracy socjalnej. 

24. Nowe modele ról pracownika socjalnego jako sposób rozwiązywania problemów 

społecznych.  
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25. Specyfika organizacji pozarządowych.  

26. Modele polityki społecznej wobec rodziny. 

27. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa. 

28. Geneza polityki społecznej. 

29. Modele polityki społecznej. 

30. Prawa człowieka w polityce społecznej. 

31. Miary ubóstwa i programy socjalne w niwelowaniu skutków ubóstwa. 

32. Systemy zabezpieczenia społecznego. 

33. Niepełnosprawność jako problem społeczny. Polityka społeczna wobec osób 

niepełnosprawnych. 

34. Problemy związane ze starością. Instytucjonalne formy pomocy ludziom starym. 

35. Bezrobocie jako problem społeczny. Polityka wobec bezrobocia. Programy dla 

bezrobotnych. 

36. Alkoholizm jako problem społeczny i główne problemy alkoholizmu. Formy pomocy. 

37. Bezdomność jako przykład kumulacji niekorzystnych problemów.  

38. Patologia w rodzinie. Przyczyny zjawisk patologicznych. 

39. Przestępczość jako zjawisko i problem społeczny.  

40. Pojęcie problemu społecznego, przykłady definicji. Rozumienie problemu 

społecznego w różnych teoriach socjologicznych. 

41. Pojęcie diagnozy społecznej. Sposoby diagnozowania potrzeb jednostkowych i 

społecznych. Etapy badań diagnostycznych. 

42. Sposoby budowy strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

43. Zasady w projektowaniu zmian społecznych. Projekt socjalny jako narzędzie zmian. 

44. Typy projektów socjalnych. 

45. Typy wsparcia w ujęciu pedagogicznym. Instytucjonalno-organizacyjne formy 

wsparcia. 

46. Przyczyny oraz klasyfikacja zaburzeń psychicznych.  

47. Psychoterapia i pomoc środowiskowa.  

48. Formy pracy socjalnej wykorzystujące wiedzę z zakresu psychologii rozwoju 

człowieka. 

49. Stereotypy i uprzedzenia jako problem społeczny i sposoby jego rozwiązywania w 

ramach pracy socjalnej.  

50. Problemy zdrowia psychicznego  i zaburzeń psychicznych i możliwości ich 

rozwiązywania. 


