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Egzamin licencjacki  
 
Pytania z zakresu: 

Historii my śli socjologicznej i myśli społecznej 
Mikrostruktur i procesów społecznych w różnych perspektywach teoretycznych 
Makrostruktur społecznych w różnych perspektywach teoretycznych 
Współczesnych nurtów ideowych i ideologii 
Podstaw socjologii 

 
1. Socjologizm (Durkheim)  
2. Socjologia humanistyczna (Toennies, Weber, Simmel)  
3. Kulturalizm Znanieckiego 
4. Teoria procesu społecznego. Różnica, zmiana, rozwój, postęp społeczny 
5. Trzecia fala rozwoju cywilizacyjnego 
6. Komunikacja a funkcjonowanie małych struktur społecznych 
7. Teoria działania społecznego. Typy i metody działania 
8. Socjalizacja w różnej perspektywie teoretycznej 
9. Tożsamość jednostkowa i zbiorowa 
10. Elementarne systemy społeczne 
11. Funkcje, struktura i typy małej grupy społecznej 
12. Grupa wirtualna. Organizacja wirtualna 
13. Idea społeczeństwa w ujęciu ontologicznym, epistemologicznym, etycznym i politycznym 
14. Najważniejsze założenia ideologii konserwatywnej 
15. Najważniejsze założenia ideologii liberalnej 
16. Najważniejsze założenia ideologii socjalistycznej 
17. Najważniejsze założenia ideologii feministycznej 
18. Podstawowe pojęcia socjologii: zachowanie, działanie, interakcja, grupa społeczna 
19. Konformizm i dewiacja 
20. Zmiana społeczna, rozwój, postęp 
21. Instytucje społeczne -  definicje i koncepcje 
22. Kultura i jej rola w życiu społecznym 
23. Pojęcie zmiany społecznej, rozwoju i postępu oraz teorie rozwoju społecznego 
24. Pojęcie struktury społecznej: abstrakcyjno-statyczne rozumienie struktury społecznej 
25. Pojęcie struktury społecznej: realistyczno-dynamiczne [rzeczowe] rozumienie struktury 

społecznej 
26. Modele struktury społecznej; współczesne kryteria strukturalizacji; zasadnicze segmenty 

struktury społecznej we współczesnej Polsce 
27. Charakterystyka makro- i mikrostruktur społecznych [pojęcia pokrewne w relacji  

do makrostruktur społecznych] 
28. Charakterystyka mezostruktur społecznych: pojęcie społeczności lokalnej i zbiorowości 

terytorialnej, idea lokalizmu; podstawowe stanowiska teoretyczne dotyczące struktur lokalnych; 
pojęcie glokalizacji 

29. Pojęcie i typy ruchliwości społecznej 
30. Marksistowskie i neomarksistowskie ujęcie klasy społecznej [klasy a zróżnicowania  

i nierówności społeczne] 
31. Teoria klas wg M. Webera [porównanie teorii klas wg Marksa /marksizmu/ i wg Webera] 
32. Pojęcie warstwy społecznej oraz rozumienie stratyfikacji społecznej [jej rys historyczny, typy  

i metody badania] 
33. Funkcjonalna teoria stratyfikacji 
34. Model stratyfikacyjny EGP 
35. Pojęcie nowych ruchów społecznych: ich porównanie ze starymi ruchami społecznymi; fazy 

wewnętrznej morfogenezy NRS; pojęcie struktury organizacyjnej ruchu społecznego [SORS] 
36. Pojęcie starej i nowej klasy średniej: różnice pomiędzy SKŚ i NKŚ; funkcje NKŚ; determinanty 

klasy średniej w Polsce  
37. Pojęcie i charakterystyka underclass 
38. Pojęcie i charakterystyka upper class 
39. Socjologiczne rozumienie narodu: kwestia genezy narodów; elementy strukturalne narodu; 

modele narodu oraz jego różne koncepcje; naród a inne kategorie społeczne; rodzaje 
nacjonalizmu 

40. Socjologiczna koncepcja państwa: jego definicja i różnice wzg. narodu; ludność i terytorium 
państwa; zagadnienie władzy państwowej i przymusu państwowego; pojęcie kultury politycznej 


