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Prezentujemy 30 zagadnień programowych i 15 metodologicznych, które stanowią pytania do 
egzaminu licencjackiego. Zagadnienia zostały podzielone na trzy bloki; pytań szczegółowych, 
problemowych oraz metodologicznych. Osoba podchodząca do egzaminu wylosuje po jednym 
pytaniu z każdego bloku. 
 
Odpowiedzi będą oceniane na podstawie wykorzystania przez osobę zdającą Umiejętności, 
Kompetencji i Wiedzy zgodnie z kryteriami obecnymi w podstawie programowej. 
 
 
Zagadnienia szczegółowe 
 

1. Szkoła chicagowska jako szkoła socjologii empirycznej. 

2. Dwa ujęcia klas społecznych w socjologii klasycznej (Marksowska i Weberowska). 

3. Proces powstawania jaźni w ujęciu G. H. Meada. 

4. Typy samobójstw w socjologii Emila Durkheima. 

5. Występ w analizie dramaturgicznej Ervinga Goffmana. 

6. Władza a panowanie w ujęciu Maksa Webera. 

7. Nowa i stara klasa średnia. 

8. Stare i nowe ruchy społeczne. 

9. Typologia grup ze względu na rodzaj członkostwa i sposób wejścia do grupy. 

10. Mertonowska analiza dewiacji. 
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11. Pojęcie tożsamości w socjologii Anthonego Giddensa. 

12. Zagadnienie płci w teorii Judith Butler. 

13. Wykluczenie społeczne – typologia i charakterystyka. 

14. Etnometodologia jako perspektywa teoretyczna badająca codzienność. 

15. Wspólnota i stowarzyszenie Ferdinanda Tönniesa. 

 

Zagadnienia problemowe 
 

16. Zmiana sytuacji kobiet na współczesnych rynkach pracy. 

17. Wybrany przykład filozoficznych korzeni myśli socjologicznej. 

18. Zastosowanie “współczynnika humanistycznego” do analizy wybranej, małej grupy 

społecznej. 

19. Modele dostosowania mniejszości do kultury grupy większościowej – na wybranym 

przykładzie. 

20. Kryzys klimatyczny w perspektywie teorii społeczeństwa ryzyka. 

21. Kryzys zaufania w społeczeństwach współczesnych i jego przykłady. 

22. Biurokracja w ujęciu socjologicznym - charakterystyka zjawiska na wybranym przykładzie. 

23. Społeczeństwo obywatelskie i jego historyczny kontekst. 

24. Rodzina jako barometr zmian społecznych. 

25. Zjawisko “pasażera na gapę” i możliwe sposoby minimalizacji jego oddziaływania. 

26. Omów wyzwania migracyjne współczesnej Europy. 

27. Społeczność lokalna jako przedmiot zainteresowania socjologii. 

28. Strukturalne przyczyny konfliktu. 

29. Mechanizmy kontroli społecznej. 

30. Współczesne zmiany demograficzne w Polsce i ich społeczne konsekwencje. 
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Zagadnienia metodologiczne 
 

31. Specyfika badań socjologicznych. 

32. Cele  badań społecznych. 

33. Problem badawczy a problem społeczny. 

34. Etapy postępowania badawczego w badaniu jakościowym. 

35. Etapy postępowania badawczego w badaniu ilościowym. 

36. Jawność i niejawność procesu badawczego – wyzwania i ograniczenia obu opcji. 

37. Wykorzystanie obserwacji w procesie badawczym. 

38. Znaczenie badań ankietowych w socjologii. 

39. Metody doboru próby. 

40. Pytanie metryczkowe i ich znaczenie. 

41. Operacjonalizacja jako etap powstawania narzędzia badawczego. 

42. Typy skal stosowanych w naukach społecznych. 

43. Rodzaje pytań kwestionariuszowych. 

44. Dokumenty zastane jako materiał badawczy. 

45. Znaczenie komunikacji cyfrowej dla metodologii badań społecznych. 


