
 
PRACA SOCJALNA - EGZAMIN MAGISTERSKI – ZAGADNIENIA 

BLOK PODSTAWOWY: 
I. Metodologia badań w pracy socjalnej  

1. Typy badań w pracy socjalnej  

2. Przedmiot badań polityki społecznej  

3. Główne cechy i etapy badań ewaluacyjnych  
 

II. Problemy społeczne w perspektywach teoretycznych  

4. Przedstaw typy dewiacyjnego przystosowania do stanu anomii za Robertem Mertonem  

5. W jaki sposób rozumiana jest innowacja jako strategia adaptacyjna w ujęciu Roberta Mertona i 
Stefana Nowaka  

6. Scharakteryzuj dewiację jawną i ukrytą  

7. Przedstaw przebieg kariery dewiacyjnej w ujęciu Howarda Beckera  

8. Jakie rodzaje stygmatów wyróżnił E. Goffman  
 

III. Procesy zmiany społecznej  

9. Scharakteryzuj główne założenia „teorii modernizacji”  

10. Ruchy społeczne jako podmiot zbiorowy procesów zmiany społecznej  

11. Scharakteryzuj opozycję dwóch typów społeczeństwa - tradycyjnego i nowoczesnego  
 

IV. Metodyka Pracy socjalnej  

12. Na czym polega różnica między metodycznym, a medycznym modelem działania w pracy 
socjalnej  

13. Przedstaw etapy metodycznego działania w pracy z małą grupą społeczną (na wybranym 
przez siebie przykładzie)  

14. Omów cechy kontraktu w pracy socjalnej, na jakim etapie metodycznego działania stosujemy 
kontrakt w pracy socjalnej  
 

V. Socjologiczne podstawy resocjalizacji  

15. Wymień i opisz trzy typy zakładów karnych  

16. Więzienie jako instytucja totalna. Opisz czym są instytucje totalne i dlaczego więzienie jest 
przykładem jednej z nich.  

17. Jakie jest 5 głównych technik neutralizacji według Sykes i Matza? Opisz techniki i wskaż czemu 
służą  
 



 
VI. Prawo w pomocy społecznej  

18. Proszę omówić problematykę ubezwłasnowolnienia (rodzaje ubezwłasnowolnienia przesłanki 
ubezwłasnowolnienia oraz jego skutki)  

19. Proszę wyjaśnić na czym polega zasada pomocniczości i jakie jest jej znaczenie dla 
przyznawania pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)  

20. Proszę wyjaśnić pojęcie niepełnosprawności i podać przesłanki orzeczenia o 
niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia - zgodnie z regulacjami ustawa z 
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. (t.j.Dz.U.2018r. poz.511ze zm.)  

 

VII. Public relations i marketing w pracy społecznej  

21. Stary i nowy marketing mix (4P - 4C) Cena (price)  

22. Instrumenty Public Relations  

23. Schemat działań PR w sytuacji kryzysowej  
 

VIII. Zarządzanie projektami społecznymi i zespołem  

24. Opisz rolę lidera w jednej z koncepcji zarządzania sytuacyjnego: Modelu Przywództwa 
Sytuacyjnego Paula Hersey’a i Kennetha H. Blanchard’a  

25. Wymień podstawowe różnice pomiędzy działaniami procesowymi, a projektowymi 
podejmowanymi w przedsiębiorstwach/organizacjach  

26. Zagadnienie trójkąta ograniczeń projektowych  
 



MODUŁY  

I. Społeczność lokalna 

1. Przedstaw zalety i wady decentralizacji 

2. Przedstaw cechy społeczności lokalnej 

3. Wymień  i opisz zasoby w społeczności 

4. Wymień znane Ci dylematy partnerstw społecznych? 

II. Liderzy i animatorzy 

5. Umiejętności predysponujące do roli lidera społeczności lokalnej 

6. Jakie są przyczyny oporu wobec zmian w społeczności lokalnej? 

7. Asertywność i wyznaczanie własnych granic jako cechy lidera społeczności lokalnej 

III. Edukacja społeczności lokalnych    

8. Wyjaśnij istotę organizacji uczących się 

9. Organizowanie społeczności lokalnej – model usługi 

IV. Diagnozowanie sieci społecznych: 

10. Zdefiniuj pojęcie sieci społecznej oraz omów jej cechy. 

11. Na czym polega analiza sieci społecznych (SNA)? 

12. Scharakteryzuj koncepcję społeczeństwa usieciowionego. 

V. Organizowanie sieci społecznych 

13. Dla jakich celów można zastosować analizę sieci społecznych?   

14. Co to jest gęstość sieci społecznej? 

15. Co to jest ścieżka w sieci społecznej? 

VI. Profilaktyka społeczna 

16. Do kogo są adresowane i na czym polegają działania z obszaru profilaktyki uniwersalnej, 
selektywnej i wskazującej? 
 
17. Uzasadnij przydatność teorii resilience (M. Rutter) w projektowaniu działań profilaktyki 
społecznej. 

18. Omów model profilaktyki zintegrowanej oraz podaj przykłady jego praktycznego 
zastosowania. 



 

VII. Nowoczesne zarządzanie 

19. Wyróżnij klasyczne szkoły zarządzania i scharakteryzuj zasadnicze poglądy ich 
przedstawicieli. 
 
20. Wymień i omów zasady zarządzania, ustalone przez Henri Fayola. 
 
21. Scharakteryzuj główne współczesne koncepcje zarządzania publicznego: "nowe zarzadzanie 
publiczne" oraz "public governance". 

VIII. Lokalna polityka społeczna 

22. Lokalna polityka społeczna w samorządzie gminnym: zakres działań i główne podmioty. 

23. Wyjaśnij czym jest zasada subsydiarności (pomocniczości)? 

24. Omów czym są i jak działają domy dziennego pobytu? 

IX. Planowanie społeczne 

25. Zdefiniuj pojęcie "jakości życia" oraz wyjaśnij relację pomiędzy stanem zaspokojenia potrzeb 
socjalnych a jakością życia człowieka. 

26. Wyróżnij i scharakteryzuj zasadnicze (kluczowe) obszary planowania społecznego, wskazując 
uprzednio, co jest przedmiotem tej dziedziny. 

27. Uzasadnij twierdzenie, że pomoc społeczna jest rodzajem inwestycji, a nie wyłącznie 
działaniem przynoszącym stratę (kosztem). 
 


