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Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku praca socjalna 

 

1) Definicje rodziny 

2) Struktura i funkcje rodziny oraz ich przemiany 

3) Definicje pracy socjalnej (w węższym i szerszym znaczeniu) 

4) Praca socjalna jako profesja  

5) Metody pracy socjalnej 

6) Metody badań w pracy socjalnej   

7) Pracownik socjalny jako profesjonalista od pomagania  

8) Cele pracy socjalnej i zadania pracownika socjalnego w świetle ustawy o pomocy 

społecznej z 2004 roku 

9) Superwizja w pracy socjalnej 

10) Problem społeczny a problem badawczy  

11) Najważniejsze problemy społeczne w Polsce i propozycje rozwiązań 

12) Profilaktyka w pracy socjalnej 

13) Wywiad środowiskowy jako narzędzie pracy socjalnej 

14) Etyka pracownika socjalnego  

15) Instytucje pomocy społecznej  

16) Diagnozowanie problemów społecznych oraz fazy diagnozy 

17) Socjologia a praca socjalna a pedagogika społeczna (różnice) 

18) Pojęcie rodziny dysfunkcjonalnej i przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania 

rodziny 

19) Instytucjonalne i środowiskowe formy pomocy rodzinom dysfunkcjonalnym  

20) Pomoc rodzinom monoparentalnym 

21) Pomoc rodzinom przeżywającym problemy z osobami w podeszłym wieku 

22) Pomoc rodzinom z chorobą przewlekłą i doświadczeniem śmierci w rodzinie 

23) Pomoc rodzinom po rozwodzie małżonków 

24) Pomoc rodzinom z doświadczeniem przemocy (fizycznej i psychicznej) 

25) Pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym oraz wykorzystanym seksualnie  

26) Asystent rodziny – nowa profesja w pracy socjalnej  

27) Pracownik socjalny wobec problemu uzależnienia młodzieży od substancji 

psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, leków i innych) 

28) Pojęcie i komponenty państwa opiekuńczego 

29) Aktywność społeczna Polaków w świetle wyników badań 

30) Ubóstwo i wykluczenie społeczne jako przedmiot interwencji socjalnej 

31) Etapy interwencji socjalnej  



32) Uczestnictwo w organizacjach pozarządowych jako metoda na przełamywanie 

wykluczenia społecznego i izolacji społecznej  

33) Zadania pracownika socjalnego i możliwości pomocy rodzinie w sytuacji przemocy 

przy zastosowaniu procedury „Niebieskiej Karty”. 

34) Ewaluacja w pracy socjalnej  

35) Rodzaje bezrobocia i metody jego ograniczania 

36) Rola pracownika socjalnego w środowisku lokalnym  

37) Pracownik socjalny jako negocjator i mediator 

38) Praca socjalna jako zawód narażony na wypalenie zawodowe  

39) Służby społeczne w Polsce: cele i zadania  

40) Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy socjalnej 

 


