KIERUNEK – POLITYKA SPOŁECZNA
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
OGÓLNOEKONOMICZNE
STUDIA I STOPNIA

egzamin dyplomowy – licencjacki
1.

Treść informacyjna statystycznych charakterystyk struktury zjawisk ekonomicznych.

2.

Metody badania współzależności zjawisk ekonomicznych.

3.

Narzędzia badania dynamiki zjawisk ekonomicznych.

4.

Czynniki wpływające na proces podejmowania decyzji przez konsumenta i producenta oraz ich
ocena.

5.

Konkurencja doskonała i monopol – postrzeganie rynku przez konsumenta i producenta.

6.

Stopa procentowa i wartość pieniądza w czasie – znaczenie dla różnych podmiotów
gospodarczych.

7.

Rodzaje bezrobocia, przyczyny ich występowania, działania państwa służące ograniczaniu
bezrobocia.

8.

Pojęcie, rodzaje i przykłady występowania zawodności rynku. Jak państwo może ograniczać
ich skutki?

9.

Podstawowe kategorie dochodu narodowego.

10. Czynniki i modele wzrostu gospodarczego.
11. Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki.
12. Struktura organizacyjna instytucji.
13. Zarządzanie a kulturowa różnorodność organizacji.
14. Prawo własności jako jedna z podstawowych instytucji demokratycznego państwa prawa.
15. Zobowiązania cywilnoprawne w działalności przedsiębiorstw.
16. Umiejętności i metody uczenia się przez całe życie w kontekście planowania i rozwoju kariery
zawodowej.
17. Charakterystyka procesów społecznych przekształcających współczesne społeczeństwo polskie
(transformacja ustrojowa, urbanizacja, globalizacja, ruchliwość społeczna, unifikacja).
18. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania nierówności we współczesnych społeczeństwach.
19. Rola państwa w ujęciu powojennych szkół głównego nurtu ekonomii.
20. Ewolucja poglądów dotyczących wpływu pieniądza na sferę realną.

KIERUNEK – POLITYKA SPOŁECZNA
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
STUDIA I STOPNIA

egzamin dyplomowy – licencjacki
1.

Pomoc społeczna i jej struktura organizacyjna.

2.

Zasady i najważniejsze instytucje pieczy zastępczej.

3.

Motywy działania pośredników finansowych.

4.

Sądy i przekonania społeczne wyjaśniające postępowanie ludzi?

5.

Geny a kultura; podejście ewolucyjne i kulturowe w wyjaśnianiu różnic między płciami.

6.

Motywowanie członków organizacji – teorie motywacji, instrumenty motywacyjne.

7.

Władza i przywództwo w organizacji.

8.

Zmiany w funkcjonowaniu współczesnej rodziny i ich konsekwencje dla polityki społecznej w
krajach wysokorozwiniętych.

9.

Wyzwania i cele współczesnej polityki rodzinnej w Polsce.

10. Miary rozwoju społecznego.
11. Metody badania stanu i struktury ludności.
12. Ruch naturalny i wędrówkowy ludności i jego skutki dla rozwoju ekonomicznego.
13. Struktura polskiej administracji publicznej.
14. Rodzaje stosunków pracy i umów o pracę.
15. Wskaż różnice i podobieństwa między technikami zabezpieczenia społecznego.
16. Omów podstawowe cechy zabezpieczenia społecznego w Polsce (zakres przedmiotowy,
podmiotowy, źródła i metody finansowania, świadczenia, podmioty realizujące zadania
polityki społecznej).
17. Czy istnieje Europejski Model Społeczny?
18. Jakie są różnice między unijną polityką społeczną a polityką społeczną państw członkowskich
UE?
19. Wymienić filary dobrego wystąpienia publicznego.
20. Najistotniejsze funkcje wskaźników społecznych. Ograniczenia przydatności wskaźników
społecznych w ich funkcji diagnostycznej.

