
Polityka społeczna, II stopień - zagadnienia do egzaminu magisterskiego 

od roku akademickiego 2021/22 

 

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

społecznej. Polityka społeczna a polityka gospodarcza. 

2. Różnice między opisową, wyjaśniającą i normatywną teorią polityki społecznej. 

3. Główne teorie wyjaśniające ewolucję polityki społecznej i jej zróżnicowanie 

międzynarodowe. 

4. 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. Budżet obywatelski - uwarunkowania prawne i społeczne jego funkcjonowania jako 

elementu dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym. 

8. Zakres, metody i przykłady badań lokalnych rynków pracy w Polsce. 

9. Uwarunkowania procesów podejmowania decyzji w polityce społecznej (polityczne, 

społeczne i psychologiczne). 

10. Podmioty polityki społecznej - poziom międzynarodowy, krajowy i lokalny . 

11. Dialog społeczny we współczesnej gospodarce - istota, uwarunkowania aksjologiczne i 

polityczne  

12. Wpływ mediów na procesy decyzyjne w polityce społecznej. Szanse i zagrożenia 

związane z oddziaływaniem mediów na sferę publiczną. 

13. Główne bariery w komunikowaniu interpersonalnym. 

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

gospodarczego – pojęcia, przykłady i problemy. 

15. Ewaluacja polityki społecznej, programów i projektów społecznych. Definicje, cele, 

kryteria i metody ewaluacji w kontekście polityki społecznej.  

16. Kryteria, które powinno spełniać zjawisko, aby uznać je za problem społeczny. Kluczowe 

etapy rozwoju problemu społecznego. 

17. Pojęcie partycypacji społecznej. Aktorzy i metody partycypacji społecznej. Wybrane 

przykłady zastosowania metod partycypacji w polityce społecznej.  

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



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

20. Klasyfikacje ryzyk socjalnych przyjęte w Konwencji nr 102 Międzynarodowej 

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

społecznego. Ocena w aspekcie zmian w krajowych systemach zabezpieczenia 

społecznego oraz regulacji UE z tego zakresu. 

21. Podstawy prawne swobody przepływu osób w UE. Uprawnienia  z zakresu 

zabezpieczenia społecznego przysługujące tym osobom. 

22. Skutki rewolucji przemysłowej dla społeczeństw w początkach XX w. - wybrany 

przykład. 

23. Etapy modelowego procesu badawczego nad wybranym problemem społecznym - opis, 

charakterystyka, przykłady. 

 

 


