TEZY NA EGZAMIN LICENCJACKI
Praca socjalna
1. Praca socjalna – definicja, cele pracy socjalnej, formy pracy socjalnej.
2. Cechy i zadania pracownika socjalnego.
3. Kodeks etyczny pracownika socjalnego (ogólna charakterystyka).
4. Definicja i cele opieki paliatywnej i hospicyjnej.
5. Początki opieki paliatywnej i hospicyjnej na świecie oraz współczesny ruch hospicyjny w
Polsce (krótka charakterystyka).
6. Rola i zadania pracownika socjalnego wobec podopiecznego hospicjum oraz jego rodziny.
7. Dlaczego pracownik

socjalny

powinien

korzystać

z

teorii

socjologicznych, psychologicznych i psychopedagogicznych w pracy z klientem?
8. Wymień i scharakteryzuj modele polityki społecznej wg R. Titmussa.
9. Wyjaśnij pojęcie zabezpieczenia społecznego i wymień jego elementy.
10. Jakie są różnice między systemem ubezpieczeniowym a zaopatrzeniowym zabezpieczenia
społecznego?
11. Jaka jest rola pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego?
12. Proszę podać definicję pomocy społecznej i jej cel.
13. Jakie są prawne podstawy pracy pracownika socjalnego?
14. Proszę wymienić rodzaje pomocy społecznej.
15. Proszę

wymienić

przyczyny

problemów

społecznych

patologiczne.
16. Proszę wymienić rodzaje patologii społecznych i ich objawy.
17. Proszę wymienić i scharakteryzować odmiany profilaktyki.
18. Jakie są kierunki przemian współczesnej rodziny polskiej?
19. Proszę wymienić rodzaje i omówić cechy kohabitacji.
20. Proszę przedstawić alternatywne formy życia małżeńskiego.
21. Dzietność w krajach UE i jej uwarunkowania.
22. Na czym polega regionalizm Europy?
23. Wymień aktualne problemy społeczne współczesnej Europy.

powodujących

zjawiska

24. Proszę scharakteryzować

podstawowe kierunki w psychologii: behawioryzm,

psychoanaliza, psychologia humanistyczna.
25. Proszę opisać procesy emocjonalno-motywacyjne i wskazać powody, dla których ich
znajomością powinien wykazywać się pracownik socjalny.
26. Proszę opisać procesy związane z uczeniem się i pamięcią.
27. Proszę scharakteryzować główne założenia psychologii rozwoju człowieka.
28. Proszę scharakteryzować etapy rozwoju człowieka w ciągu życia.
29. Proszę scharakteryzować rozwój społeczno-emocjonalny w ciągu życia.
30. Proszę wyjaśnić dlaczego znajomość etapów procesu wychowania jest ważna dla
pracownika socjalnego?
31. Jakie są metody, formy, technik i środki wychowania i dlaczego ich znajomość jest ważna
w procesie pracy pracownika socjalnego?
32. Scharakteryzuj pedagogikę Marii Montessori.
33. Etapy dyskryminacji i jakie są skutki dla funkcjonowania jednostki i grup.
34. Socjalizacja pierwotna oraz wtórna i jej rola w procesie funkcjonowania jednostki.
35. Hierarchia potrzeb według A. Maslowa.
36. Proszę wymienić i scharakteryzować metody pracy w pracy socjalnej.
37. Jakie są podstawowe narzędzia pracownika socjalnego w pracy z jednostką.
38. Co to jest diagnoza w pracy socjalnej?
39. Jakie są etapy działania metodycznego w pracy socjalnej?
40. Co to jest projekt socjalny?
41. Jakie są zasadnicze elementy projektu socjalnego?
42. Co to jest poradnictwo w pracy socjalnej?
43. Proszę wyjaśnić pojęcie wykluczenia społecznego.
44. Znaczenie superwizji w pracy socjalnej.
45. Jaka jest rola komunikacji w procesie wsparcia społecznego.
46. Jakie znaczenie mają mediacje w pracy socjalnej?
47. Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na rozwój człowieka.
48. Potrzeby wg. Murray'a.
49. Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu świadomości społecznej.
50. Idea holizmu wg. J. Ch. Smutsa.
51. Wymień i omów funkcje placówek pomocy społecznej.
52. Wolontariat w ruchu hospicyjnym.

***

Moduł specjalizacyjny: Instytucjonalna pomoc rodzinie i społecznościom lokalnym
1. Proszę omówić podstawy komunikacji w pracy z rodziną.
2. Proszę omówić zasady pracy pracownika socjalnego z rodziną z dziećmi.
3. Rodzina dysfunkcyjna – proszę wyjaśnić pojęcie i podać przyczyny dysfunkcji rodziny.
4. Proszę omówić zasady pracy z rodzinami, w których jednej z jej członków choruje na
chorobę psychiczną.
5. Proszę scharakteryzuj zasady pracy z osobami doświadczającymi przemocy.
6. Proszę scharakteryzować fazy przemocy w rodzinie.
7. Proszę omów zasady pracy z osobami w żałobie.
8. Proszę wyjaśnić pojęcie nowa demografia Europy.
9. Na czym polega proces starzenia się ludności?
10. Jaka jest rola ekonomii społecznej w procesie wsparcia osób w trudnej sytuacji.
11. Jakie są cele ekonomii społecznej?
12. W jakich obszarach funkcjonowania człowieka mogą być tworzone przedsiębiorstwa z
sektora ekonomii społecznej?
13. Co to jest społeczność lokalna?
14. Za pomocą jakich narzędzi pracownik socjalny może pracować ze społecznością lokalną?
15. Proszę wskazać cechy lidera społeczności lokalnej.
16. Proszę wyjaśnić pojęcia: animacja społeczna i aktywizacja.
17. Migracje zagraniczne Polaków i ich konsekwencje dla jakości życia rodzinnego.
18. Analiza płodności w Polsce w odniesieniu do zagrożeń współczesnej rodziny.
19. Charakterystyka instrumentów polityki rodzinnej.
20. Proszę wyjaśnić czym różni się interwencja kryzysowa od terapii.
21. Proszę omówić sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
22. Proszę scharakteryzować Zespół Stresu Pourazowego (PTSD).
23. Proszę scharakteryzować syndrom presuicydalny.
24. Proszę omówić główne zasady pracy z dzieckiem w sytuacji kryzysu.
25. Proszę opisać role dziecka w rodzinie alkoholowej.

Moduł specjalizacyjny: Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
1. Specyfika pracy socjalnej z seniorami (praca socjalna „z” i „na rzecz” osób starszych;
klasyczne metody pracy wykorzystywane w środowisku i w placówkach pobytowych;
kwalifikacje kadr gerontologicznych).
2. Jakie są formy aktywizacji osób starszych (omówić wybrane trzy).
3. Cel i strategia pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością. Wybrane metody
i techniki pracy z osobami z niepełnosprawnością.
4. Proszę wymienić instytucje orzekające o stopniu niepełnosprawności.
5. Podaj

definicję

niepełnosprawności wg

ICF

(Międzynarodowej

Klasyfikacji Funkcjonowania).
6. Proszę wymienić i scharakteryzować teorie społeczne dot. starości i starzenia się.
7. Proszę przedstawić zadania asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej.
8. Wymień kompetencje asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej.
9. Czym charakteryzuje się gerontologia jako nauka społeczna.
10. Scharakteryzuj ideę aktywnego starzenia się w odniesieniu do społeczeństwa polskiego.
11. Proszę wyjaśnić pojęcie bezdomności.
12. Co to jest streetworking?
13. Proszę wyjaśnić pojęcie niepełnosprawności i jakie są stopnie niepełnosprawności.
14. Proszę podać przykłady stereotypów determinujących funkcjonowanie osób z
niepełnosprawnością w społeczeństwie.
15. Proszę wskazać min. trzy instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnością.
16. Z jakimi problemami boryka się rodzina dotknięta długotrwałym bezrobociem.
17. Jakie formy wsparcia są dostępne osobom opuszczającym zakłady karne?
18. Wskaźniki jakości życia osób starszych.
19. Proszę omówić kryzysy w starości.
20. Proszę omówić style życia seniorów.
21. Formy pomocy instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej dla osób starszych w celu ich
aktywizacji.
22. Omów formy aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

