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1. Paradygmat w socjologii 
2. Obiektywizm i subiektywizm poznania społecznego 
3. Rodzaje społecznych badań naukowych – charakterystyka 
4. Etapy procesu badawczego w socjologii 
5. Funkcje badań naukowych 
6. Zmienne i ich rodzaje w badaniach socjologicznych 
7. Metoda badawcza, technika, a narzędzie badawcze  
8. Badania jakościowe i ilościowe w socjologii 
9. Eksperyment w socjologii 
10. Metoda badań sondażowych 
11. Błędy pytań kwestionariuszowych (ankieta) 
12. Rodzaje pytań kwestionariuszowych (ankieta) 
13. Metody doboru populacji badawczej stosowane w socjologii 
14. Metoda i rodzaje obserwacji w badaniach socjologicznych 
15. Metody analizy dokumentów urzędowych 
16. Badania ewaluacyjne i ich zastosowanie 
17. Zawodowy kodeks postępowania etycznego socjologa   
18. Społeczne konsekwencje i praktyczne zastosowania nauk społecznych 
19. Rola badań socjologicznych w ujawnianiu i teoretycznej diagnozie problemów 

społecznych 
20. Społeczne funkcje  uczonego-socjologa 
21. Pojęcie filozofii i nauki 
22. Charakterystyka światopoglądu i ideologii 
23. Dziedziny kultury 
24. Dziedziny filozofii 
25. Główne koncepcje filozofii 
26. Podstawowe koncepcje człowieka 
27. Koncepcja osoby 
28. Naturalne formy życia społecznego 
29. Pojęcie polityki – główne koncepcje 
30. Pojęcie demokracji – koncepcje 
31. Główne współczesne ideologie 
32.  Indywidualizm (liberalizm) 
33. Kolektywizm (socjalizm) 
34. Personalizm 
35. Koncepcja dobra wspólnego 
36. Zasady życia społecznego 
37. Prawo naturalne a prawo pozytywne 
38. Fenomen władzy 
39. Koncepcja praw człowieka 
40. Społeczność międzynarodowa 
41. Cym jest globalizacja: główne cechy zjawiska 
42. Wymień encykliki społeczne Jana Pawła i scharakteryzuj ogólnie jedną z wybranych 
43. Skala - główne przyczyny  - postacie bezrobocia w Polsce ostatnich lat 



44. Socjalizacja: znaczenie doświadczenia społecznego – czynniki socjalizacji – 
socjalizacja permanentna 

45. Czym jest dewiacja społeczna i jej społeczne konsekwencje 
46. Polska demokracja (obywatelska): blaski i cienie 
47. Typy związków małżeńskich i przyszłość rodziny w Polsce; związki alternatywne 

(inne modele związków) 
48. Główne ośrodki -szkoły /do wyboru/ polskiej socjologii:  a) religii, b)moralności, c) 

rodziny 
49. Rozmiary i oblicza polskiej (e)migracji 
50. Podłoże i rodzaje nierówności społecznych: płeć, wiek, środowisko, wykształcenie i 

kwalifikacje zawodowe 
51. Współczesne podłoże  i oblicza rodzimej urbanizacji  i industralizacji 
52. Struktury pośrednie a kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 

1990 roku  
53. Obszary i uwarunkowania pauperyzacji współczesnego społeczeństwa polskiego 
54. Miejsce i rola Kościoła i religii w dzisiejszym społeczeństwie: realia – przyszłość 
55. Znamiona postmodernizmu  w  życiu Polaków po roku 2000 
56. Społeczne wzorce (style) życia i zdrowia współczesnych Polaków  
57. Ekologia przyrodnicza i społeczna w społeczno-moralnej nauce współczesnego 

Kościoła 
58. Terroryzm: geneza - charakterystyka zjawiska  i typy – skutki 
59. Rola kultury i zjawisk kulturowych w życiu społecznym 
60. Problemy kulturalno-oświatowe ludzi starszych; zadania „uniwersytetów trzeciego 

wieku”  
 
 


