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Zagadnienia na egzamin dyplomowy licencjacki 

na kierunku PRACA SOCJALNA studia pierwszego stopnia 

obowiązujące studentów kończących studia w roku akademickim 2021/2022 

Zagadnienia kierunkowe 

1. Definiowanie pracy socjalnej a jej stosowanie. 

2. Przesłanki deontologiczne pracy socjalnej. 

3. Uwarunkowania prakseologiczne i systemowe pracy socjalnej.  

4. Cele pracy socjalnej. 

5. Cechy charakterystyczne pracy socjalnej. 

6. Zasoby, którymi posługuje się pracownik socjalny. 

7. Związki pracy socjalnej z polityką społeczną. 

8. Uwarunkowania ekonomiczne polityki społecznej i pracy socjalnej. 

9. Pomoc społeczna a praca socjalna. 

10. Podejście ekologiczne w pracy socjalnej. 

11. Kwalifikacje formalne pracowników socjalnych. 

12. Cechy dobrego pracownika socjalnego. 

13. Etos zawodu pracownika socjalnego. 

14. Zasady komunikacji z klientem w pracy socjalnej. 

15. Asystent w pracy socjalnej z rodziną - kwalifikacje formalne, obowiązki, uprawnienia. 

16. Instytucje polityki społecznej państwa wspierające podmiot pracy socjalnej - rodzinę. 

17. Sposoby aktywizacji społecznej klienta pracy socjalnej. 

18. Współpraca pracownika socjalnego z innymi realizatorami usług społecznych. 

19. Współczesne instrumenty pracy z klientem w pomocy społecznej. 

20. Zadania współczesnej pomocy społecznej. 
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Zagadnienia specjalnościowe 

Specjalność: praca socjalna w pomocy społecznej 

 

1. Rola pracownika socjalnego w ramach pomocy społecznej w  jednostkach samorządu 

terytorialnego. 

2. Warunki udzielania pomocy socjalnej w świetle prawa. 

3. Rodzaje świadczeń społecznych udzielanych przez pracowników socjalnych. 

4. Granice interwencji w życie klienta w pracy socjalnej. 

5. Istota metody pracy z indywidualnym przypadkiem. 

6. Istota pracy z grupą w pracy socjalnej. 

7. Praca socjalna w grupach terapeutycznych. 

8. Praca socjalna w grupach zadaniowych. 

9. Organizacja społeczności jako metoda pracy socjalnej. 

10. Rozwiązywanie problemów jako procedura pracy socjalnej. 

11. Pomoc socjalna dla osób, które uzyskały status uchodźcy. 

12. Kontrakt jako narzędzie w pracy socjalnej z osobą bezrobotną. 

13. Sposób i zasady budowania kontraktu socjalnego. 

14. Wywiad jako technika pracy socjalnej. 

15. Formy pomocy postpenitencjarnej. 

16. Obserwacja jako technika pracy socjalnej. 

17. Zadania pracownika socjalnego w pracy z osobą uzależnioną od substancji. 

18. Zadania pracownika socjalnego w procesie usamodzielniania wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. 

19. Wsparcie udzielane osobom chorym psychicznie i ich rodzinom przez OPS. 

20. Instytucjonalne wsparcie socjalne osób podlegających marginalizacji społecznej. 
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Zagadnienia specjalnościowe 

Specjalność: praca socjalna na rzecz rodziny 

 

1. Możliwości pomocy instytucjonalnej dla rodzin z problemami. 

2. Świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej - rodzaj oferowanej pomocy i 

wsparcia dla rodzin. 

3. Rodzice a emocje dziecka. Zasady odnoszenia się rodziców do emocji przeżywanych przez 

ich dzieci. 

4. Rola rodziny w procesie wychowywania dzieci. 

5. Wywiad jako narzędzie zbierania danych o rodzinie przez pracownika socjalnego. 

6. Wpływ bezrobocia na realizację funkcji rodziny. 

7. Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie. 

8. Granice interwencji w życie rodziny. 

9. Człowiek stary i jego problemy. 

10. Rodzina w obliczu zagrożeń wynikających z szerszych zjawisk społecznych. 

11. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych wokół rodziny w kryzysie. 

12. Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem a metoda pracy z rodziną. 

13. Zmiany w rodzinie wywoływane chorobą jej członka. Znaczenie zasobów rodziny. 

14. Rola pracownika socjalnego we wspieraniu i pomocy rodzinie. 

15. Czy rodzina może zarówno niszczyć, jak i chronić zdrowie swoich członków? 

Wieloaspektowość pojęcia zdrowie. 

16. Dylematy etyczne pojawiające się w pracy socjalnej z rodziną. 

17. Formy wsparcia rodziny przydatne w pomocy społecznej. 

18. Diagnoza rodziny - zasady budowania. 

19. Prawna ochrona rodziny - zakres potrzebny pracownikom socjalnym. 

20. Wybrane przejawy patologii w rodzinie. Diagnoza i możliwość uzyskania pomocy przez 

członków rodziny. 


