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Zagadnienia na egzamin dyplomowy licencjacki 

na kierunku SOCJOLOGIA studia pierwszego stopnia 

obowiązujące studentów kończących studia w roku akademickim 2022/2023 

Zagadnienia kierunkowe 

1. Obserwacja socjologiczna i jej typy. 

2. Charakterystyka najważniejszych elementów teorii Anthony’ego Giddensa. 

3. Charakterystyka najważniejszych elementów teorii Pierre’a Bourdieu. 

4. Charakterystyka najważniejszych elementów myśli Zygmunta Baumana. 

5. Wymiary nierówności społecznych. Przykłady. 

6. Pojęcie tożsamości indywidualnej i zbiorowej w socjologii. 

7. Charakterystyka przemian współczesnego państwa. 

8. Paradygmat humanistyczny i pozytywistyczny w badaniach naukowych. 

9. Podstawy filozoficzne socjologii. 

10. Przydatność antropologii kultury dla socjologii. 

11. Badania ilościowe a badania jakościowe. 

12. Charakterystyka wiedzy naukowej. 

13. Pojęcie wskaźnika i operacjonalizacji w naukach społecznych. 

14. Globalizacja kulturowa i ekonomiczna i ich skutki. 

15. Pojęcie roli społecznej i czynniki wpływające na jej kształtowanie według Ervinga 

Goffmana i Roberta Mertona. 

16. Relacje między pojęciami: jednostka - kultura - społeczeństwo. 

17. Przemiany demograficzne w Europie i na świecie i ich skutki. 

18. Społeczeństwo ryzyka według Ulricha Becka. 

19. Rodzaje grup społecznych i ich charakterystyka. 

20. Więź społeczna i kontrola społeczna. Przykłady. 
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Zagadnienia specjalnościowe 

Specjalność: socjologia komunikacji i procesów społecznych 

1. Model procesu komunikacji. 

2. Rodzaje komunikacji i funkcje komunikatów. 

3. Zakłócenia w procesie komunikacji. Przykłady. 

4. Komunikacja internetowa a społeczeństwo sieci. 

5. Strefy dystansu społecznego. Charakterystyka wybranej strefy. 

6. Mechanizmy manipulacji. Rodzaje, przykłady. 

7. Przeobrażenia systemu mediów w warunkach polskiej transformacji ustrojowej. 

8. Podobieństwa i różnice między procesem mediacji a procesem negocjacji. 

9. Sposoby pokonywania impasu w negocjacjach. 

10. Przebieg konfliktu w zbiorowościach według różnych koncepcji. 

11. Zasady udzielania prawidłowej porady zawodowej. 

12. Trzy filary funkcjonowania Unii Europejskiej. Programy UE dla młodzieży. 

13. Typy bezrobocia. Definicje i przykłady w kontekście polskiego i europejskiego rynku 

pracy. 

14. Polska jako kraj imigracyjny: charakterystyka, uwarunkowania i konsekwencje migracji 

zagranicznych do Polski. 

15. Mediatyzacja migracji i jej przyczyny. Przykłady. 

16. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność w koncepcjach socjologicznych.  

17. Konflikt jako zmiana społeczna w ujęciu Maxa Webera, Karola Marksa oraz Emila 

Durkheima. 

18. Style kierowania zespołem. 

19. Kultura organizacyjna. 

20. Internetoznawstwo a socjologia. 
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Zagadnienia specjalnościowe 

Specjalność: socjologia kultury: badania i marketing 

1. Uczestnictwo w kulturze: cechy, typy, uwarunkowania i przemiany. 

2. Główne elementy socjologii kultury Antoniny Kłoskowskiej. 

3. Wpływ nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych na formy uczestnictwa w 

kulturze. 

4. Turystyka jako forma uczestnictwa w kulturze. 

5. Zagadnienia wielokulturowości. 

6. Charakterystyka zjawiska feminizmu. 

7. Płeć biologiczna a płeć kulturowa. 

8. Człowiek stary we współczesnym społeczeństwie. 

9. Różnice i podobieństwa między kulturą masową, popularną, ludową i elitarną. 

10. Naród i kultura narodowa w perspektywie socjologicznej. 

11. Mechanizmy zmian kulturowych i mechanizmy oporu kultury przed zmianami. 

12. Kultura konsumpcyjna: jej cechy, uwarunkowania oraz skutki społeczne i kulturowe. 

13. Czas wolny jako zjawisko historyczne: cechy, uwarunkowania i współczesne przemiany. 

14. Pamięć zbiorowa, tradycja i historia - różnice i podobieństwa. 

15. Wkład Marii Ossowskiej do socjologii moralności. 

16. Moralność i jej jednostki elementarne. 

17. Czynniki wpływające na moralność. Charakterystyka, przykłady. 

18. Współczesne przemiany obyczajowości prywatnej i publicznej. 

19. Wpływ nowych mediów na życie codzienne i obyczaje. 

20. Dyskryminacja ze względu na płeć. Przykłady. 


