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.
9.

Procesy zmiany społecznej
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.

Usługi socjalne

1. Podstawowe funkcje usług społecznych
2. Na czym polega koprodukcja usług społecznych
3. Przedstaw założenia paradygmatu aktywnej polityki społecznej
II.

Partnerstwo lokalne

4. Proszę podać rodzaje partnerstwa
5. Proszę scharakteryzować modele partnerstwa: sieć współpracy, model „realizacji” ,
model „usług agencyjnych”, model „pośrednictwa”
6. Co to jest Lokalna Grupa Działania
III.

Integracja społeczna

7. Na czym polega zjawisko dyskryminacji? Podaj przykład
8. Jakie są cztery mechanizmy powstawania nierówności według Gorana Therborna
9. Jakie są cztery główne wymiary wykluczenia społecznego według Ryszarda
Szarfenberga
IV.

Ekonomia społeczna

10. Jakie są główne założenia ekonomii społecznej
11. Czym jest spółdzielnia socjalna
12. Czym jest zakład aktywności zawodowej
V.

Usługi socjalne w Europie

13. Cechy skandynawskiego welfare state
14. Scharakteryzuj usługi socjalne wobec osób starszych w wybranym kraju
europejskim
15. Prawa socjalne w Unii Europejskiej
VI.

Praca socjalna w sytuacjach nadzwyczajnych

16. Określ istotę „bezpieczeństwa społecznego” oraz wskaż związek pomiędzy
bezpieczeństwem społecznym a pracą socjalną
17. Czym jest stan nadzwyczajny? Opisz krajową strukturę zarządzania kryzysowego
oraz model organizacji powiadamiania i reagowania kryzysowego
18. W twojej obecności dochodzi do omdlenia z utratą przytomności u osoby dorosłej.
Stan poszkodowanego pogarsza się. Rozpoznajesz NZK. Opisz dalsze postępowanie w
tej sytuacji, w odniesieniu do aktualnych wytycznych ERC 2015 (algorytm BLS/RKO)

VII.

Organizacje pozarządowe w usługach socjalnych

19. Przedstaw główne zalety i wady procesów decentralizacji
20. Wyjaśnij istotę trójsektorowość systemu społeczno-gospodarczego
21. Jakie są funkcje społeczno-polityczne sektora pozarządowego w Polsce
VIII.

Innowacje w usługach socjalnych

22. Wymień główne cechy innowacji społecznych
23. Scharakteryzuje główne szanse i bariery w procesie wdrażania innowacji
24. Przedstaw etapy rozwoju innowacji społecznych
IX.

Diagnozowanie potrzeb społecznych w pracy socjalnej

25. Proszę zdefiniować pojęcie diagnozy społecznej w węższym ujęciu
26. Proszę scharakteryzować pojęcie społeczność lokalna

27. Proszę omówić model procesualny lokalności i wymienić cechy
charakteryzujące lokalność w tym ujęciu

