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1. Na czym polega koncepcja społeczeństwa wg w. Tomasza z Akwinu?
2. Na czym polega teoria umowy społecznej?
3. Kogo uznaje się za prekursorów socjologii? Jakie są główne elementy ich myśli społecznej?
4. Czym jest socjologia według Augusta Comte’a?
5. Jakie są główne założenia marksowskiego materializmu historycznego?
6. Na czym polega socjologizm według Emila Durkheima?
7. Jakie są główne założenia i kierunki naturalizmu w socjologii?
8. Czym jest socjologia humanistyczna?
9. Czym jest socjologia formalna?
10. Jakie są główne założenia interakcjonizmu symbolicznego?
11. Na czym polega teoria funkcjonalna Mertona i Luhmanna?
12. Jakie są elementy teorii socjologicznej Bourdieu?
13. W jaki sposób bada się dynamikę zjawisk kultury? (pojęcia służące do tego badania: ewolucja,
dyfuzja, akulturacja, synkretyzm kulturowy)
14. Na czym polega atrybutywne i dystrybutywne rozumienie kultury?
15. Na czym polega wartościujące i niewartościujące rozumienie kultury?
16. Jakie jest miejsce antropologii wśród nauk o człowieku?
17. Jakie są typowe cechy społeczeństwa pierwotnego?
18. Jakie są formy dystrybucji dóbr w społeczeństwach pierwotnych?
19. Jakie są koncepcje roli społecznej?
20. Co to są zachowania i działania społeczne?
21. Co to jest stratyfikacja społeczna, klasa i warstwa społeczna?
22. Czym jest grupa społeczna? Jakie są rodzaje grup społecznych?
23. Jakie są koncepcje teoretyczne społeczności lokalnych?
24. Czym jest ruchliwość społeczna? Jakie wyróżnia się typy ruchliwości społecznej?
25. Jakie są i czym się charakteryzują podstawowe teorie rozwoju społecznego?
26. Jaka jest aktualna struktura ludności Polski wg podstawowych cech demograficznych? (płeć, wiek,
miejsce zamieszkania).
27. Jaka jest aktualna struktura ludności Polski wg podstawowych cech socjoekonomicznych?
(wykształcenie, źródła utrzymania i aktywność zawodowa)
28. Co to jest demograficzny proces starzenia się ludności? Jaki jest stopień jego zaawansowania w
Polsce? Jakie wskaźniki stosuje się do oceny stopnia zaawansowania tego procesu?
29. Na czym polega teoria pierwszego przejścia demograficznego?
30. Jak kształtują się migracje zagraniczne Polaków od momentu przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej? (kierunki, skala zjawiska, przyczyny)
31. Jakie są podstawowe założenia funkcjonalnej teorii uwarstwienia Davisa i Moore'a?
32. Jakie są różnice między polską inteligencją ukształtowaną w XIX wieku i pierwszych czterech
dziesięcioleciach XX a inteligencją powojenną?
33. Jakie wymienia się główne przejawy słabości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.?
34. W jaki sposób epoka „realnego socjalizmu” wpłynęła na system wartości współczesnego
społeczeństwa polskiego?
35. Jakim przemianom społecznym, kulturowym i gospodarczym podlegali chłopi w III RP?
36. Jak przebiegała ewolucja struktury klasowej społeczeństwa polskiego po 1989 r.?
37. Na czym polegała transformacja społeczeństwa polskiego po 1989 r.? Wymień i krótko omów jej
główne wymiary.
38. Na czym polegają podstawowe podobieństwa i różnice przemian Polski na tle krajów Europy
Środkowo-Wschodniej w XX wieku w takich obszarach jak gospodarka, polityka (poziom
demokracji), społeczeństwo?
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39. Na czym polegają procesy marginalizacji społecznej? Jak te procesy przebiegają w III RP?
40. Jakie są charakterystyczne cechy badań jakościowych i ilościowych? (cele, metody i techniki, rola
badacza i rola respondenta, wyniki)
41. Jakie są i czym się charakteryzują podstawowe etapy projektowania i realizacji badań
empirycznych?
42. Jakie są i czym się charakteryzują rodzaje prób badawczych (losowych i nielosowych)?
43. Jakie są podstawowe zasady budowy kwestionariusza badawczego? (ogólna konstrukcja, układ
pytań, rodzaje pytań, błędy)
44. Jakie są podstawowe założenia, cechy i zastosowanie następujących metod i technik badań
społecznych: wywiad indywidualny swobodny i pogłębiony, wywiad kwestionariuszowy, wywiad
grupowy, analiza treści, metoda biograficzna, badania obserwacyjne?
45. Jakie charakterystyczne cechy wspólne wyróżniają mikrostruktury społeczne ?
46. Jakie są znane Ci trzy koncepcje człowieka w gospodarce.
47. Czym jest „welfare state”? (powstanie, argumenty za i przeciw, kryzys państwa dobrobytu)
48. Jakie są główne założenia teoretyczne ekonomii społecznej?
49. Jakie są funkcje ekonomii społecznej w życiu społeczno-gospodarczym?
50. Jakie są główne ustawy regulujące status i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej?
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