
Propozycje zagadnień do egzaminu magisterskiego – polityka społeczna 

 

1. Pojęcie polityki społecznej w świetle jej definicji. Główne nurty w definiowaniu polityki 

społecznej. Polityka społeczna a polityka gospodarcza. 

2. Wyjaśnij na czym polegają różnice między opisową, wyjaśniającą i normatywną teorią polityki 

społecznej. 

3. Główne teorie wyjaśniające ewolucję polityki społecznej i jej zróżnicowanie międzynarodowe. 

4. Wyjaśnij na czym polega tradycja pozytywistyczna i antypozytywistyczna w badaniach polityki 

społecznej. 

5. Współczesne modele polityki społecznej w ujęciu porównawczym. Pojęcie modelu polityki 

społecznej, typologie modeli, ewolucja modeli, model polityki społecznej w Polsce na tle 

porównawczym. 

6. Samorząd terytorialny jako podmiot polityki społecznej, zadania, instrumenty realizacji. 

Środowisko lokalne wobec głównych problemów społecznych. Instrumenty stosowane przez 

samorząd terytorialny. 

7. Proces podejmowania decyzji w polityce społecznej i podmioty polityki społecznej. Rola dialogu 

społecznego i obywatelskiego. 

8. Jaki jest wpływ mediów na procesy decyzyjne w polityce społecznej? Wskaż  

na szanse i zagrożenia związane z oddziaływaniem mediów na sferę publiczną. 

9. Koncepcje i strategie rozwoju społecznego w różnych skalach i na tle strategii rozwoju 

gospodarczego – pojęcia, przykłady i problemy. 

10. Ewaluacja polityki społecznej, programów i projektów społecznych. Definicje, cele, kryteria i 

metody ewaluacji w kontekście polityki społecznej.  

11. Jakie kryteria powinno spełniać jakieś zjawisko, aby uznać je za problem społeczny? Jakie są 

kluczowe etapy rozwoju problemu społecznego? 

12. Co oznacza pojęcie partycypacji społecznej? Wskaż aktorów, metody partycypacji  

społecznej i wybrane przykłady ich zastosowania w polityce społecznej.  

13. Polityka spójności Unii Europejskiej - cele, instytucje, zasady działania. 

14. Bilans wykorzystania unijnych środków pomocowych w Polsce - dobre i złe przykłady. 

15. Przedstaw klasyfikacje ryzyk socjalnych przyjętą w Konwencji nr 102 Międzynarodowej 

Organizacji Pracy z 1952r o normach minimalnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. 

Dokonaj jej oceny w aspekcie zmian w krajowych systemach zabezpieczenia społecznego oraz 

regulacji UE z tego zakresu. 

16. Proszę podać podstawy prawne swobody przepływu osób w UE. Przedstaw przysługujące tym 

osobom uprawnienia  z zakresu zabezpieczenia społecznego. 

 

 


