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1. Współczesne rozumienie pojęcia polityka. 

2. System polityczny w Polsce. 

3. Instytucje zajmujące się w Polsce pomocą społeczną – charakterystyka trzech sektorów. 

4. Doktryny społeczne wobec wyjaśniania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych. 

5. Związki między polityką społeczną a gospodarką oraz ich wyjaśnianie. 

6. Europejska polityka społeczna. Geneza, zakres, instrumenty. 

7. Zabezpieczenie społeczne w Polsce.  

8. Polityka rozwoju regionalnego w wymiarze krajowymi i Unii Europejskiej. 

9. Polityka edukacyjna i jej miejsce w systemie polityki społecznej. 

10. Proces podejmowania decyzji w polityce społecznej i jego uczestnicy. Rola dialogu 

społecznego 

11. Wolontariat – cele, zadania, formy działania w środowisku. 

12. Praca socjalna – cele i formy działania.  

13. Organizacje pozarządowe w polityce społecznej. 

14. Rodzina i dziecko w potrzebach wsparcia i pomocy środowiskowej. 

15. Wykluczenie społeczne – źródła, formy, przezwycięŜanie. 

16. Mieszkalnictwo w polityce społecznej. 

17. Inkluzja społeczno-środowiskowa – cele, zadania, formy, zakresy potrzeb. 

18. Niepełnosprawność osób – typologia, formy pomocy, zakresy przedmiotowych potrzeb. 

19. Bezdomność – środowiskowe uwarunkowania i moŜliwości ograniczania. 

20. Samorządy lokalne w realizacji polityki społecznej. 

21. Patologie społeczne i przeciwdziałanie im w polityce społecznej. 

22. Gospodarka społeczna w Polsce – formy i znaczenie socjalne. 

23. Ubóstwo – źródła, formy, przezwycięŜanie nierówności społecznych. 

24. Resocjalizacja, profilaktyka społeczna, terapia dysfunkcji społecznych. 

25. Przestępczość i penalizacja, penitencjaryzm. 

26. Ekonomiczne determinanty polityki społecznej. 

27. Rynek pracy w perspektywie polityki społecznej. 

28. Problemy zdrowia i lecznictwa w polityce społecznej. 

29. Opieka społeczna – cele, zadania ,formy w środowisku lokalnym, 

30. Migranci, wielokulturowość, integracja w zadaniach polityki społecznej. 



31. Nierówność płci – społeczne, kulturowe i socjalne problemy dla polityki społecznej. 

32. Demograficzne aspekty w polityce społecznej. 

33. Bezpieczeństwo socjalne, minima socjalne, dobrobyt - redystrybucja dóbr i praw. 

34. Globalizacja i polityka społeczna - antynomie i koherentność oraz konwergencja. 

35. Instytucje i dokumenty Unii Europejskiej w zakresie polityki społecznej. 

36. Pomoc pedagogiczna i psychologiczna – charakterystyka zjawiska. 

37. Intensywny i ekstensywny wzrost gospodarczy. 

38. Istota gospodarki rynkowej. 

39. Klasyczny cykl koniunkturalny i jego przebieg. 

40. Makroekonomiczne mierniki gospodarki (PKB, PNB, nominalne i realne ujęcie). 
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