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Pytania na egzamin dyplomowy dla studentów kierunku zarządzanie w politykach publicznych studia 
stacjonarne I stopnia 

kończących studia w roku akademickim 2020/21 
 
1. Co to jest program operacyjny? Omów na wybranym przykładzie. 
2. Jakie są założenia koncepcji spójności społecznej? 
3. Na czym polega zależność pomiędzy: programem operacyjnym, priorytetem oraz projektem? 
4. Jakie są cele i rodzaje badań społecznych? 
5. Na czym polega proces badawczy i jakie są jego etapy? 
6. Jakie są zmienne, poziomy ich pomiaru oraz typy doboru próby? 
7.Na czym polega idea badań sondażowych? 
8. Jakie są typy aktorów w politykach publicznych? Wymień i omów 
9. Jakie są zadania Sejmu i Senatu?  
10. Jakie są kompetencje Rady Ministrów?  
11. Na czym polega zasada pomocniczości w samorządzie terytorialnym? 
12. Jakie są typy i zadania jednostek samorządu terytorialnego? 
13. Jakie są role i funkcje organizacji samorządowych we współczesnym społeczeństwie? 
14. Jakie są i czym się charakteryzują kategorie osób zagrożonych wykluczeniem?  
15. Jakie instrumenty są wykorzystywane w programach reintegracyjnych i aktywizacji zawodowej? 
16. Czym się charakteryzują Regionalne Programy Operacyjne-perspektywa na lata 2014-2020?  
17. Jakie są podstawowe zasady przygotowania wniosków? Wymień i omów 
18. Jakie są główne założenia ekonomii społecznej? 
19. Jakie są funkcje ekonomii społecznej? 
20. Jakie są główne ustawy regulujące status i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej?  
21. Jakie są i czym się charakteryzują  podmioty i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej?  
22.  Jakie są uregulowania ustawowe kształtowania samorządowej polityki społecznej? 
23. Jaki jest zakres, zadania i metodologia  przygotowania strategii rozwiązywania problemów społecznych? 
24. Do czego służy diagnoza potrzeb i problemów społecznych oraz jakie wykorzystuje się w niej metody i 
techniki badawcze? 
25. Jakie są obszary wspólne planowania strategicznego i projektowania zmiany społecznej oraz jaka jest ich 
rola? 
26. Czym  jest polityka publiczna i jakie są jej typologie? 
27. Jakie są i czym się charakteryzują etapy analizy polityk publicznych?  
28. Na czym polegają procesy projektowania i implementacji polityk publicznych? 
29. Na czym polega mechanizm i stan równowagi na rynku dóbr i usług?  
30. Jakich problemów ekonomicznych dotyka polityka fiskalna i pieniężna państwa? 
31. Czym charakteryzuje się Produkt Krajowy Brutto jako miernik efektów działalności gospodarczej? 
32. Czym  są cykle (wahania) koniunkturalne? 
33. Jakie są założenia reformy rolnej w 1944 r. jako przykład prowadzenia polityki publicznej w PRL? 
34. Na czym polegała transformacja systemowa w Polsce z punktu widzenia polityki publicznej? 
35. Jakie reformy polityk publicznych zostały przyjęte  w Polsce w końcu lat 90’? Omów jedną z nich 
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36. Jakie jest znaczenie integracji z Unią Europejską dla polityki publicznej w Polsce? Omów na wybranym 
przykładzie 
37. Na czym polega idea samorządności w ruchu społecznym Solidarność jako alternatywny styl polityki 
publicznej? 
38. Na czym polega idea demokracji? 
39. Czym charakteryzuje się sfera publiczna w ujęciu teoretycznym J. Habermasa i H. Arendt? 
40. Na czym polega idea dobra wspólnego i interesu publicznego? 
41. Jakie są cechy konstytutywne organizacji pozarządowych i jaką pełnią rolę w życiu publicznym?  
42. Jaka jest rola społeczeństwa obywatelskiego w państwie demokratycznym?  
43. Co to jest ewaluacja? Omów sposoby definiowania ewaluacji, akcentujących czynności i metody badań 
oraz kryteria i cele badań.  
44. Czym charakteryzują się podstawowe kryteria ewaluacji: trafność, skuteczność, użyteczność, trwałość, 
efektywność? 
45. Na czym polega faza planowania ewaluacji (inaczej nazywaną też konceptualizacją)? Jakie są jej etapy, 
struktury i stosowane metody? 
46. Na czym polega faza projektowania ewaluacji (inaczej nazywaną też operacjonalizacją)? Jakie są jej etapy, 
struktury i stosowane metody? 
47. Jakie są podstawowe elementy raportu z badań ewaluacyjnych? 
48. Jakie istnieją typy ruchów społecznych? 
49. Na czym polega polityka kontestacji? 
50. Jakie są determinanty zachowań wyborczych? 


