
 

 

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego z socjologii

 

Studia I stopnia 

 

1. Społeczeństwo i interakcje 

2. Więź społeczna – definicje

3. Instytucje – definicje, rodzaje

4. Makro- i mikrostruktury życia społecznego

5. Zmiana społeczna i czynniki zmiany społecznej

6. Wpływ człowieka na społeczeństwo

7. Wpływ społeczeństwa na człowieka

8. Kultura – definicje i elementy składowe, zróżnicowania kulturowe

9. Rodzaje kultury 

10. Normy społeczne – definicje i ich rola w społeczeń

11. Przedsiębiorczość – definicje i zasady jej kreowania

12. Metody i techniki badawcze w naukach społecznych 

jakościowe 

13. Etapy procesu badawczego 

14. Statystyka – podstawowe wskaźniki, modele analizy

15. Podstawowe spory teoretyczne i metodologiczne w socjologii

16. Zróżnicowania społeczne i nierówności społeczne

17. Ideologie uzasadniające nierówności społeczne

18. Dynamika grupy społecznej 

19. Struktura społeczeństwa polskiego

20. Społeczeństwo obywate

 

 

Studia II stopnia 

 

1. Społeczeństwo i interakcje 

2. Więź społeczna – definicje w różnych orientacjach teoretycznych, typy, aplikacja 

badawcza 
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Społeczeństwo i interakcje - definicje 

definicje 

definicje, rodzaje, zasady funkcjonowania wybranych instytucji

i mikrostruktury życia społecznego – definicje 

Zmiana społeczna i czynniki zmiany społecznej 

Wpływ człowieka na społeczeństwo 

Wpływ społeczeństwa na człowieka 

definicje i elementy składowe, zróżnicowania kulturowe 

definicje i ich rola w społeczeństwie 

definicje i zasady jej kreowania 

Metody i techniki badawcze w naukach społecznych – podział na metody ilościowe i 

Etapy procesu badawczego – projektowanie i realizacja 

podstawowe wskaźniki, modele analizy 

odstawowe spory teoretyczne i metodologiczne w socjologii 

Zróżnicowania społeczne i nierówności społeczne 

Ideologie uzasadniające nierówności społeczne 

Dynamika grupy społecznej – elementy definicyjne 

Struktura społeczeństwa polskiego 

Społeczeństwo obywatelskie – podstawowe definicje 

Społeczeństwo i interakcje – rozszerzone definicje 

definicje w różnych orientacjach teoretycznych, typy, aplikacja 

 

, zasady funkcjonowania wybranych instytucji 

podział na metody ilościowe i 

definicje w różnych orientacjach teoretycznych, typy, aplikacja 



3. Instytucje – definiowanie wybranych instytucji w różnych orientacjach teoretycznych, 

typy, aplikacja badawcza 

4. Makro- i mikrostruktury życia społecznego – rozszerzone definicje, wzajemne relacje 

pomiędzy perspektywą mikro i makro 

5. Zmiana społeczna i czynniki zmiany społecznej, teorie zmiany społecznej – założenia i 

aplikacje badawcze 

6. Wpływ człowieka na społeczeństwo – koncepcje teoretyczne 

7. Wpływ społeczeństwa na człowieka – koncepcje teoretyczne 

8. Kultura – rozszerzone definicje zróżnicowania kulturowe, podejścia teoretyczne 

9. Rodzaje kultury i aplikacje badawcze 

10. Normy społeczne – poszerzone definicje i ich rola w społeczeństwie 

11. Przedsiębiorczość – poszerzone definicje i zasady jej kreowania 

12. Metody i techniki badawcze w naukach społecznych – podział na metody ilościowe i 

jakościowe 

13. Etapy procesu badawczego – projektowanie i realizacja 

14. Statystyka – podstawowe wskaźniki, modele analizy 

15. Spory teoretyczne i metodologiczne w socjologii – źródła, argumentacja 

16. Zróżnicowania społeczne i nierówności społeczne – koncepcje teoretyczne i aplikacje 

badawcze 

17. Ideologie uzasadniające nierówności społeczne 

18. Dynamika grupy społecznej – poszerzone elementy definicyjne 

19. Struktura społeczeństwa polskiego – analizy. 

20. Społeczeństwo obywatelskie – podejścia teoretyczne 

 

 

English study 

 

1. Society and social interactions – deep definitions 

2. Social ties – definitions in different theoretical frameworks, and its research 

implementation 

3. Institutions – definition in different theoretical frameworks and its research 

implementation 

4. Micro and macro perspectives of social life – definitions, mutual relationships and 

micro-macro link 

5. Social changes, theory of social changes – assumptions and research implementation 

6. Individual and human being – mutual relationship, theoretical relationship 

7. Culture – different definitions and approaches and theoretical frameworks 

8. Cultural differentiations 

9. Types of culture and its research implementation 

10. Social norms – definitions and their role in society 

11. Entrepreneurship – definitions and rules of activities 



12. Methods and techniques of research in social sciences – qualitative and quantitative 

approach 

13. Steps of research process – design and activities 

14. Statistics – basic indicators and analysis models 

15. Theoretical and methodological discussions in sociology – origin in history of 

sociology and research implementation 

16. Social inequalities – theoretical frameworks and research implementation 

17. Ideologies and social inequalities – explanations and solutions, ideas and research 

18. Group dynamic  - definitions of the proces 

19. The structure of society in different cultural context 

20. Civil society – theoretical framework 


