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KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA
Studia drugiego stopnia
ZAGADNIENIA OGÓLNE
METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH; METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE
(dotyczy wszystkich specjalności)
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Wyjaśnianie: rodzaje wyjaśnień w socjologii.
Odkrywanie i wyjaśnianie prawidłowości - istotny element badań jakościowych.
Hipotezy - ich znaczenie w badaniu naukowym.
Definicje; typy i warunki poprawności definicji (przykłady).
Badania naukowe jako proces (omówić na przykładzie własnej pracy magisterskiej).
Problem badawczy i sposób jego rozwiązania (omówić na przykładzie własnej pracy
magisterskiej.
7. Techniki posługiwania się tekstem naukowym.
8. Rodzaje zastosowań analizy treści.
9. Obserwacja jako metoda badań: rodzaje i zasady stosowania obserwacji w socjologii.
10. Pogłębiony ukierunkowany wywiad (uzasadnić stosowanie w badaniach).
11. Dobór próby w badaniach ilościowych i jakościowych (podać przykłady oraz omówić
relację próby do populacji w badaniach własnych).
12. Etyczne problemy w badaniach naukowych i twórczości intelektualnej.
TEORIE; POJĘCIA I KATEGORIE SOCJOLOGICZNE
1. Rozum i doświadczenie - odmienne sposoby dochodzenia do wiedzy w myśli
społecznej.
2. Człowiek jako istota społeczna (między Arystotelesem a współczesnymi teoriami
socjologicznymi).
3. Zmiana społeczna a proces społeczny.
4. Grupy społeczne (przykłady podstawowych grup we współczesnym społeczeństwie).
5. Rola społeczne (przykłady uprawnień i obowiązków jednostki w ramach grupy).
6. Więź społeczna (omówić rodzaje więzi na przykładach).
7. Wymiary normatywnej kontroli społecznej.
8. Interakcja społeczna - sieć stosunków społecznych.
9. Zachowania zbiorowe i ruchy społeczne.
10. Konformizm i nonkonformizm - odmienne postawy wobec współczesnego świata.
11. Socjalizacja - etapy internalizacji (przyswajania) ról społecznych.
12. Globalizacja (wskazać pozytywne i negatywne skutki tego procesu dla
społeczeństwa).

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE
Specjalność: Socjologia administracji i bezpieczeństwa publicznego
1. Pojęcie i instytucje społeczeństwa obywatelskiego.
2. Klasyfikacja podmiotów sektora obywatelskiego.
3. Teoretyczne założenia socjologii pogranicza.
4. Społeczności pogranicza i ich funkcje socjalizacyjne.
5. Grupy nacisku jako zjawisko lobbingu we współczesnych państwach.
6. Grupy interesu w polskim systemie politycznym.
7. Charakterystyka systemów totalitarnych. Cechy państwa totalitarnego.
8. Charakterystyka współczesnych reżimów autorytarnych.
9. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.
10. Polska w europejskim systemie bezpieczeństwa.
11. Charakterystyka polskich formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe.
12. Sfery realizacji wpływu społecznego według Adama Podgóreckiego.
13. Sposoby wykorzystanie systemu komunikacji społecznej w procesie zmiany
społecznej.
14. Socjotechnika jako nauka praktyczna.
Specjalność: Kapitał ludzki z elementami coachingu
1. Typy komunikacji interpersonalnej w organizacji.
2. Rola i cechy przywódcy.
3. Tożsamość organizacji a cechy pracowników.
4. Rodzaje kapitału ludzkiego w organizacji.
5. Autoidentyfikacja pracownika w organizacji.
6. Kompetencje pracownika coachingu.
7. Modele i strategia zarządzania zasobami ludzkimi.
8. Motywowanie pracowników.
9. Kompetencje i rola menedżera w organizacji.
10. Zarządzanie kompetencjami.
11. Kultura organizacyjna.
12. Wybrane strategie zarządzania organizacją.
13. Doradztwo zawodowe.
14. Grupa pracownicza i jej dobór.
15. Negocjacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów.

