
Pytania na egzamin dyplomowy 

 na kierunku Socjologia 

w roku akademickim 2021/2022 
 

 

1. Co charakteryzuje socjologię jako dyscyplinę naukową? 

2. Jakie znaczenie w życiu człowieka pełni proces socjalizacji? 

3. Dlaczego interakcja społeczna jest istotna w życiu społecznym? 

4. Jakie są podstawowe elementy grupy społecznej oraz jakie są rodzaje grup społecznych, 

do których może należeć jednostka? 

5. Jakie jest znaczenie więzi społecznej oraz jakie są jej komponenty? 

6. Jakie są rodzaje postaw społecznych? 

7. Jakie są etapy procesu badawczego? 

8. Na czym polega schemat doboru próby badawczej? 

9.  Jakie są rodzaje metod badawczych? 

10. Na czym polegają różnice między kwestionariuszem ankiety a kwestionariuszem 

wywiadu?  

11. Jaką rolę w badaniach społecznych pełni obserwacja? 

12. Jakie są typowe błędy w badaniach społecznych? 

13. Czym charakteryzuje się kulturalizm F. Znanieckiego? 

14. Jakie są główne cechy myśli pozytywistycznej A. Comte? 

15. Na czym polega ewolucjonizm H. Spencera? 

16. Jakie są podstawowe założenia socjologizmu E. Durkheima? 

17. Na czym polega istota socjologii humanistycznej (F. Toennis, M. Weber, G. Simmel)? 

18. Jakie są podstawowe nurty we współczesnych teoriach socjologicznych i kim są ich 

przedstawiciele? 

19. Na czym polega dramaturgiczne ujęcie interakcji E. Goffmana? 

20. W jaki sposób M. Castells charakteryzuje społeczeństwo sieciowe? 

21. Jak można zdefiniować kulturę i jakie znaczenie posiada w życiu współczesnego 

człowieka?  

22. Jakie przemiany zaszły w funkcjach rodziny między rodziną tradycyjną a rodziną 

współczesną? 

23. Czym charakteryzuje się społeczeństwo konsumpcyjne, jakie są przejawy współczesnego 

konsumpcjonizmu? 

24. Jakie są przyczyny i skutki bezrobocia? 

25. Na czym polega zjawisko dewiacji społecznej i jakie funkcje pełni kontrola społeczna? 

26. W jakich obszarach nasiliły się w ostatnich latach patologie społeczne? 

27. Jakie są przyczyny i skutki starzenia się społeczeństwa? 

28. Jakie przemiany w zakresie komunikacji społecznej pojawiły się w ostatnich latach? 

29. Jakie konsekwencje dla jednostki posiada komunikacja masowa? 

30. Jakie są psychologiczne i technologiczne przyczyny wykluczenia cyfrowego? 

 

 

Pytania z zakresu specjalności: Diagnoza kryminologiczna: 
 

 

1. Jakie cechy posiada przestępczość zorganizowana? 

2. Jakie są przyczyny i skutki przestępczości przygranicznej? 



3. Jakie są współczesne sposoby zapobiegania przestępczości? 

4. Na czym polega przestępczość wynikająca z zaburzeń psychicznych oraz jakie są różnice 

między psychopatią a socjopatią? 

5. Jakie są rodzinne i środowiskowe uwarunkowania przestępczości? 

6. Jaki jest wpływ przestrzeni miejskiej na przestępczość („szkoła chicagowska”)? 

7. Jaki jest wpływ podkultur na przestępczość? 

8. Czym charakteryzują się postawy społeczne wobec zjawiska przestępczości? 

9. Jakie są przyczyny recydywy przestępczej? 

10. Jaki jest wpływ uwięzienia na popełnianie przestępstw? 

11. Jakie są podstawowe formy i narzędzia (środki) kontroli społecznej? 

12. Jakie są rodzaje konfliktów społecznych? 

13. Jakie są style rozwiązywania konfliktów społecznych? 

14. Jakie są przyczyny agresji i przemocy? 

15. Jakie są przyczyny uzależnień? 

 


