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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XXV-9.51/21 

Senatu UMCS  
Pytania na egzamin dyplomowy dla studentów kierunku europeistyka 
studia stacjonarne I stopnia  
specjalność zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna  
kończących studia w roku akademickim 2021/22 
 
 

1. Na czym polega znaczenie filozofii dla powstania i rozwoju nauk humanistycznych i 
społecznych? 

2. Scharakteryzuj podziały nauk – rys historyczny i metodologiczny. 
3. Jakie są koncepcje kultury i cywilizacji w naukach humanistycznych i społecznych?  
4. Czym charakteryzuje się zagadnienie Europy i procesu europeizacji jako przedmiot myśli 

humanistycznej i społecznej? 
5. Jak można charakteryzować relację człowieka do samego siebie i innych ludzi? 
6. Na czym polega dysonans poznawczy i jakie są sposoby jego redukowania? 
7. W jaki sposób poznajemy samych siebie i innych? 
8. Czym jest konformizm i jakie są jego rodzaje? 
9. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – omów zagadnienia.  
10. Jakie są klasyczne eksperymenty psychologii społecznej? Omów ich przebieg, rezultaty i 

wnioski.  
11. Jakie są źródła i trwałość podziału na Europę Zachodnią i Wschodnią? 
12. Na czym polegał wpływ II wojny światowej i podziału bipolarnego świata na przemiany 

społeczne w Europie? 
13. Na czym polegały przemiany obyczajowe i stylu życia w Europie w drugiej połowie XX 

wieku? 
14. Jakie były przyczyny upadku komunizmu oraz okoliczności i mechanizmy wschodniego 

rozszerzenia UE? 
15. Czym charakteryzuje się idea jedności europejskiej po II wojnie światowej? 
16. Na czym polega wpływ ekonomii na życie społeczne? 
17. Jakie są typy uczestników życia gospodarczego? 
18. Co to jest rynek i jakie są jego rodzaje? 
19. Jakie są definicje popytu i podaży? 
20. Czym charakteryzuje się model konkurencji doskonałej? 
21. Jaka jest różnica między wnioskowaniem dedukcyjnym a wnioskowaniem indukcyjnym? 
22. Jaka jest różnica między formalną a materialną poprawnością wnioskowania? 
23. Jakie są najczęstsze błędy argumentacji? 
24. Na czym polegają racjonalne techniki argumentacyjne i jakie są ich rodzaje? 
25. Na czym polegają psychologiczne zasady wywierania wpływu na ludzi? 
26. Jaka była geneza Unii Europejskiej i historia akcesji Polski do jej struktur? 
27. Na czym polega rola Polski w Unii Europejskiej? 
28. Jakie są korzyści dla Polski z członkostwa w Unii Europejskiej? 
29. Jaka jest rola funduszy unijnych w Polsce? 
30. Jakie są rodzaje licencji na oprogramowanie komputerowe? 
31. Czym jest malware? Omów rodzaje i zasady zapobiegania. 
32. Przetwarzanie w chmurze a tradycyjne programy klienckie – omów zagadnienie. 
33. Jaka jest rola i główne rodzaje rozszerzenia plików? 
34. Jaka jest struktura instytucjonalna UE? 
35. Na czym polegają zasady obowiązywania prawa UE w krajowym porządku prawnym? 
36. Jakie są rodzaje i zasady funkcjonowania sądów Unii Europejskiej? 
37. Jakie są różnice między produktem krajowym brutto a produktem narodowym brutto? 
38. Co to jest deficyt budżetowy i dług publiczny? Jakie są rodzaje inflacji? 
39. Jakie są funkcje Banku Centralnego? 
40. Czym się charakteryzują podstawowe zagadnienia etyki biznesu?  
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41. Na czym polega instytucjonalizacja etyki w biznesie? Omów rolę, znaczenie oraz podstawowe 
funkcje programów i kodeksów etycznych w firmie. 

42. Przywództwo organizacyjne – jaka jest rola lidera w kształtowaniu kultury organizacyjnej 
oraz etycznych zachowań pracowników?  

43. Jakie są zasady, typy i modele ewaluacji projektów?  
44. Na czym polega planowanie strategiczne? 
45. Na czym polegają techniki oraz strategie mediacji i negocjacji? 
46. Jakie jest znaczenie procesów psychicznych i psychospołecznych w przebiegu mediacji i 

negocjacji? 
47. Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie – omów zagadnienie. 
48. Kultura jako praktyka – omów zagadnienie. 
49. Jakie są główne charakterystyki płci biologicznej i płci kulturowej?  
50. Na czym polega komunikacja werbalna i niewerbalna?  
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