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ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO 

KIERUNEK: PRACA SOCJALNA 

TREŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO 

1. Kompetencje i specyfika pracownika socjalnego w wybranych instytucjach pomocy 

społecznej. 

2. Modele zarządzania w wybranych instytucjach pomocy społecznej. 

3. Wybrane obszary polityki społecznej państwa (polityka rynku pracy, ochrony zdrowia, 

edukacji, emerytalna, świadczeń społecznych). 

4. Organizacja systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

5. Form wsparcia instytucjonalnego w społeczności lokalnej. 

6. Etyka cnoty w pracy socjalnej: praca drogą rozwoju. 

7. System pieczy zastępczej w Polsce. 

8. Uwarunkowania  zmian społecznych w środowiskach i strukturach społecznych. 

9. Teoretyczne podstawy pracy socjalnej - zasady, metody, techniki, modele pomocy społecznej 

i pracy socjalnej. 

10. Funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej w oparciu o system prawny (prawo karne, 

cywilne, administracyjne, prawo pracy). 

11. Psychospołeczne funkcjonowanie jednostek i grup społecznych. 

12. System pomocy społecznej w ustawodawstwie polskim.    

13. Wybrane nurty i stanowiska filozoficzne w dziejach chrześcijaństwa. 

14. Kulturowy  wymiar życia człowieka. 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO 

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ 

1. Profilaktyka społeczna – ujęcia teoretyczne, rodzaje, oddziaływanie, modele, typy. 

2. Poradnictwo (poradoznawstwo, doradztwo) w pracy socjalnej – definiowanie, koncepcje, 

uwarunkowania procesu doradczego, metody, techniki, instytucje realizujące poradnictwo w 

systemie pomocy społecznej, etyka w poradnictwie. 

3. Zachowania ryzykowane – uwarunkowania, rodzaje zachowań ryzykownych                         w 

określonych środowiskach, strategie działania profilaktycznego. 

4. Doradztwo zawodowe – cele, metody i techniki w doradztwie zawodowym. 

5. Specyfika kryzysów psychologicznych – definiowanie, uwarunkowania, mechanizmy. 

6. Specyfika kryzysów rozwojowych  – rodzaje, uwarunkowania, mechanizmy, konsekwencje, 

podstawowe formy i zasady interwencji kryzysowej. 

7. Interwencja w sytuacji kryzysu – ujęcia teoretyczne, fazy, zasady, mechanizmy, strategie, 

działania interwencyjne. 

8. Specyfika kryzysów sytuacyjnych – uwarunkowania, rodzaje, konsekwencje, podstawowe 

formy i zasady interwencji kryzysowej.  

9. Dziecko w kryzysie rozwojowym i sytuacyjnym – rodzaje, uwarunkowania, zasady wczesnej 

interwencji psychologicznej, strategie i modele projektowania działań pomocowych. 

10. Rodzina w sytuacji kryzysowej – zachowania ryzykowne, zasady indywidualnego doboru 

metod i środków działań w planowaniu procesu pomocowego.  

11. Wybrane metody i techniki terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną. 

12. Ośrodek Interwencji Kryzysowej – cele, zadania, funkcjonowanie. 
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AKTYWIZACJA, PORADNICTWO I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. Organizacja systemu pomocy społecznej wobec seniorów i niepełnosprawnych.  

2. Metody pracy socjalnej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 

3. Wybranych aspekty poradnictwa i wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

4. Zasady, metody i techniki organizacji czasu wolnego dla osób starszych                                      

i niepełnosprawnych. 

5. Wybrane metody i formy terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych – cele, 

zadania. 

6. Psychologiczny i społeczny wymiar procesu starzenia się. 

7. Sytuacja społeczna, kulturowa i ekonomiczną osób starszych i niepełnosprawnych. 

8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych. 

9. Projekt socjalny na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Założenia i etapy realizacji. 

10. Problemy opiekuńczo-socjalne osób starszych i niepełnosprawnych.  

11. Edukacja dorosłych – cechy, funkcje, zadania, formy. 

12. Zadania asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej na rzecz podejmowania kompleksowych 

działań o charakterze pomocowym. 

 

 

WSPARCIE SPOŁECZNE 

1. Klasyczne i współczesne podejścia oraz teorie w pracy socjalnej i pomocy społecznej. 

2. Rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny człowieka oraz związane z nim możliwości, 

ograniczenia i zaburzenia. 

3. Instytucje pomocy społecznej oraz formy pomocy w polskim ustawodawstwie. 

4. Działalność organizacji i wolontariatu pożytku publicznego. 

5. Sieci wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego.  

6. Organizacja systemu pomocy społecznej w Polsce. 

7. Instytucje rynku pracy – mechanizmy, promocja zatrudnienia. 

8. Metody, techniki, środki mające na celu pomoc zmarginalizowanym jednostkom, grupom  

i środowiskom społecznym. 

9. Pracownik socjalny – prawa, obowiązki, zadania. 

10. Sytuacje trudne w zawodzie pracownika socjalnego – źródła stresu, symptom wypalenia 

zawodowego. 

11. Proces komunikacji społecznej i interpersonalnej. 

12. Projekt socjalny - założenia i etapy realizacji. 


