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Pytania na egzamin dyplomowy dla studentów kierunku socjologia
studia stacjonarne II stopnia
kończących studia w roku akademickim 2021/22
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Jakie są główne osobliwości nauk społecznych?
Jakie są sposoby językowego porządkowania świata w nauce?
Jak brzmi definicja i jakie są cechy teorii naukowej?
Jakie są typy definiowania w naukach społecznych?
Czym jest pozytywizm, antypozytywizm, indywidualizm i holizm: wyjaśnij pojęcia i wskaż
teorie socjologiczne, które są egzemplifikacją tych paradygmatów?
Jakie są rodzaje zmiennych w badaniach społecznych?
Jak wygląda struktura zbioru danych w SPSS? Jakie podstawowe operacje przeprowadza się
na plikach danych?
Jakie testy statystyczne stosuje się do weryfikacji hipotez, w których zmienna zależna i
niezależna są zmiennymi nominalnymi? Jakie są warunki ich stosowania?
Jakie są kryteria doboru testów statystycznych?
Jakie są sposoby testowania hipotez dotyczących różnic pomiędzy średnimi (dla dwóch grup,
dla więcej niż dwóch grup)?
Jakie są główne cele i obszary zastosowania badań ewaluacyjnych?
Jakie są podstawowe kryteria ewaluacji i ich znaczenie w badaniach? (trafność, skuteczność,
użyteczność, trwałość, efektywność.
Jakie są rodzaje ewaluacji i na czym polegają? (formatywna – konkluzywna; ex-ante, midterm, ex-post, ongoing).
Jak przebiega proces planowania i projektowania ewaluacji?
Jakie są etapy realizacji badania ewaluacyjnego i metody w kolejnych fazach procesu
ewaluacji.
Jak powinien być skonstruowany raport z badań ewaluacyjnych? Jakie są zasady poprawnej
prezentacji wyników badań ewaluacyjnych?
Jakie są główne założenia analizy dyskursu?
Jak wyglądają strategie dyskursywne w KAD?
Jakie są główne założenia wywiadu narracyjnego?
Jakie są założenia głównych nurtów w analizie wizualnej (analiza kompozycji, semiotyka,
analiza dyskursu)?
Na czym polegają techniki wykorzystania danych wizualnych w badaniach społecznych?
Jakie zagrożenia dla funkcjonowania sfery publicznej wskazywał Jürgen Habermas?
Co oznacza pojęcie „wielość sfer publicznych”?
Jaka jest specyfika sfery publicznej w reżimach niedemokratycznych?
W jakim sposób funkcjonuje globalna sfera publiczna?
W jaki sposób nowe technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na funkcjonowanie
sfery publicznej?
Jakie funkcje pełni czas społeczny?
Jakie są główne założenia koncepcji „wielu nowoczesności”?
Jaka jest struktura i mechanizm działania systemu światowego (według Immanuela
Wallersteina)?
W jaki sposób globalizacja wpływa na przemiany społeczne w różnych częściach świata?
Czym się różni rewolucja społeczna do rewolucji politycznej?
Czym jest refleksyjność i sprawstwo wg Archer i Giddensa?
Na czym polega koncepcja władzy-wiedzy Foucaulta?
Co to jest teoria aktora-sieci Latoura?
Na czym polega myśl krytyczna na przykładzie teorii feministycznych i analiz genderowych?
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36. W jaki sposób można wykorzystać studia postkolonialne do badań nad społeczeństwem
polskim?
37. Czym różnią się pojęcia różnokulturowości i wielokulturowości?
38. Jak opisać status Innego we współczesnym świecie?
39. Czym jest poprawność polityczna? (charakterystyka zjawiska)
40. Jak do kultury odnoszą się postmoderniści?
41. Na czym polega różnica pomiędzy etnocentryzmem a relatywizmem kulturowym?
42. Jakie są podobieństwa i różnice między gospodarczymi, politycznymi i kulturowymi
globalnymi procesami społecznymi?
43. Ile jest i czym się charakteryzują kolejne fale globalizacji w historii ludzkości?
44. W jaki sposób globalizacja wpływa na funkcjonowanie współczesnych państw narodowych?
45. W jaki sposób globalizacja wiąże się z kryzysem tożsamości jednostkowych i zbiorowych?
46. Na czym polegają przemiany współczesnej rodziny i jakie są ich uwarunkowania?
47. Jakie są przyczyny, rodzaje i konsekwencje migracji? (analiza makro, mezo i mikrospołeczna)
48. Czym jest klasa średnia? Czym charakteryzuje się klasa średnia na świecie i w Polsce?
49. Na czym polega proces medykalizacji?
50. Jakie są funkcje mediów?
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