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ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW
KOŃCZĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
KIERUNEK: PRACA SOCJALNA
STOPIEŃ: DRUGI
Treść zagadnienia

Lp.
1.

Przesłanki do systematycznego stosowania superwizji w praktyce socjalnej

2.

Istota zarządzania superwizyjnego

3.
4.

Superwizja jako sposób wspierania pracownika socjalnego i rozwiązywania jego
problemów zawodowych
Związki między pracą socjalną a pedagogiką społeczną

5.

Założenia krytycznej pracy socjalnej

6.

Założenia strukturalnej pracy socjalnej

7.

Standardy pracy socjalnej z jednostką i rodziną

8.

Metoda partnerstwa lokalnego

9.

Narzędzia pracownika socjalnego

10.

Cele polityki społecznej UE

11.

Programy i osie priorytetowe na okres programowania 2014-2020

12.

Cechy, cele i rodzaje projektów socjalnych

13.

Pojęcie komunikacji interpersonalnej

14.

Bariery w komunikowaniu interpersonalnym między pracownikami pomocy społecznej
a ich klientami
Sposoby na przełamywanie barier występujących w komunikacji interpersonalnej

15.

17.

Fazy życia człowieka dorosłego w ujęciu wybranej koncepcji etapowości życia
dorosłych (Szewczuk, Levinson, Erikson).
Współczesne zadania edukacji dorosłych

18.

Uwarunkowania uczenia się ludzi dorosłych

19.

Główne działy zabezpieczenia społecznego w Polsce

20.

Istota i zadania polityki społecznej na poziomie lokalnym

21.

Odpowiedzialność jako wartość w pracy socjalnej

22.

Charakterystyka kodeksu etycznego pracownika socjalnego

23.

Modele wolontariatu funkcjonujące w instytucjach i organizacjach pozarządowych

24.

Podmioty ekonomii społecznej

25.

Choroby wieku podeszłego

26.

Etapy żałoby

16.

27.

Zasady opieki hospicyjnej

28.
29.

Postępowanie administracyjne w zakresie przyznawania świadczeń z tytułu pomocy
społecznej
Zadania asystenta rodziny

30.

Procedura postępowania zespołu w sytuacji odbierania dziecka opiekunom

31.

Role zawodowe pracownika socjalnego

32.

Założenia pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi

33.

Formy pomocy świadczone obywatelom polskim i cudzoziemcom

34.

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej

35.

Klasyfikacja usług społecznych

36.

Profilowanie pomocy osobom bezrobotnym

37.

Specyfika sytuacji osób długotrwale bezrobotnych

38.

Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

39.

Obowiązki pracodawcy i pracownika oraz rodzaje odpowiedzialności za naruszenie
obowiązków pracowniczych
Adresaci usług pomocy społecznej

40.

