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Tezy na egzamin dyplomowy 
praca socjalna I stopnia 

w roku akademickim 2021/2022

1. Instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza wobec potrzeb dziecka osieroconego
2. Środowiskowe uwarunkowania sieroctwa społecznego oraz jego rozumienie, podział i skutki
3. Wartość rodzinnych form pieczy zastępczych w kompensacji sieroctwa społecznego
4. Pojęcie i charakterystyka organizacji pożytku publicznego
5. Pojęcie wolontariatu: definicja, cechy, rozwój wolontariatu  w Polsce
6. Motywacje i bariery aktywności w wolontariacie
7. Korzyści i zagrożenia związane ze współpracą sektora publicznego 
z organizacjami pożytku  publicznego
8. Cechy gerontologii społecznej jako dyscypliny naukowej
9. Społeczne skutki starzenia się ludności
10. Istota i cele pracy socjalnej z ludźmi starymi
11. Etapy tworzenia i realizacji projektu socjalnego
12. Ocena realizacji projektu socjalnego pod względem trudności i barier oraz sposoby niwelowania
możliwych utrudnień (proszę posłużyć się przykładami)
13. Cechy i rezultat projektu socjalnego
14. Ocena i porównanie dwóch wybranych programów polityki rodzinnej w Polsce, uzasadnienie 
wyboru i oceny
15. Proszę wymieć instrumenty polityki rynku pracy i opisać jeden wybrany
16. Dylematy w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce
17. Charakterystyka i zalety OSL (Organizacja Społeczności Lokalnej)
18. Modele pracy metodą indywidualnego przypadku
19. Umiejętności potrzebne pracownikowi socjalnemu do pracy metodą grupową oraz ich 
odniesienie do rodzajów grup stosowanych w metodzie grupowej w pracy socjalnej
20.Czynniki warunkujące popyt na usługi społeczne
21.Cechy usług społecznych i ich klasyfikacja (obszary/zakresy)
22.Zmiana w systemie pomocy społecznej wynikającą z tworzenia centrów usług społecznych w 
gminie
23. Opieka społeczna a pomoc społeczna - charakter zmian w systemie po 1989 roku
24. Znaczenie centrów usług społecznych
25. Wsparcie instytucji pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe
26. Rodzaje i rola świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
27.Bezdomność jako zjawisko społeczne
28. Problemy społeczne wynikające z nadużywaniem alkoholu
29.Zjawisko przemocy w rodzinie
30.Charakterystyka wypalenia zawodowego pracownika socjalnego
31. Główne cele w interwencji kryzysowej
32. Główne czynności interwencyjne, które należy prowadzić w sytuacji kryzysu w rodzinie
33. Cele interwencyjne dla osoby w kryzysie suicydalnym


