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ZAGADNIENIA NA EGZAMIN KOŃCOWY 

studia podyplomowe: Metodyka i metodologia pracy socjalnej 

 

1. Wymień i krótko scharakteryzuj cechy pracownika socjalnego jako profesjonalisty.  

2. Jak zmieniają się role i zadania pracownika wraz ze wzrostem znaczenia podejścia 

usługowego w polityce społecznej i pracy socjalnej( np. ze względu na pojawienie się 

Centrum Usług Społecznych)? 

3. Proszę  podać definicję pracy socjalnej i omówić   metodę indywidualnego przypadku.  

4. Proszę omówić metodę grupową jako jedną z metod pracy socjalnej.  

5. Proszę omówić czym charakteryzuje się metoda środowiskowa pracy socjalnej.  

6. Proszę omówić jakie znaczenie ma diagnoza w działaniu metodycznym pracownika 

socjalnego. 

7. Proszę wymienić narzędzia  i techniki stosowane w pracy socjalnej i omówić jedno z nich.  

8. Co Pani/Pana zdaniem oznacza zasada ,,Empowerement”. Proszę wyjaśnić  jakie znaczenie 

ma ona w pracy pracownika socjalnego.   

9. Proszę wymienić cele diagnozy społecznej. 

10. Proszę przedstawić różnicę pomiędzy kwestionariuszami wywiadów środowiskowych 

przeprowadzanych przez pracowników socjalnych. 

11. W jakim celu pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy? 

12. Kto jest uprawniony do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego? 

13. Jakie terminy obowiązują pracownika socjalnego w rozpoznaniu indywidualnym potrzeb 

rodziny w zakresie: przeprowadzenia wywiadu, wydania decyzji administracyjnej w 

zakresie świadczeń z pomocy społecznej? 

14. W jakim celu pracownik socjalny zawiera kontrakt socjalny w podopiecznym? 

15. Proszę scharakteryzować projekt socjalny jako narzędzie pracy socjalnej.  

16. Czym się przejawia profesjonalizm w pracy socjalnej? 

17. Na czym polega działalność zawodowa pracownika socjalnego? 

18. Proszę wymienić formy interwencji kryzysowej. 

19. Wymień i krótko opisz najczęściej stosowane metody stosowane podczas realizacji projektu 

socjalnego, podaj przykłady zastosowania. 

20. Proszę wymienić  rodzaje projektów socjalnych. 

21. Zasady i etapy tworzenia projektu socjalnego. 

22. Proszę wymienić i scharakteryzować poszczególne etapy cyklu projektowego. 

23. Omów konsekwencje stresu zawodowego w obszarze pracy pracownika socjalnego; 

24. Wskaż i omów główne przyczyny wypalenia zawodowego.  

25. Omów pojęcie „radzenia sobie ze stresem” w kontekście wypalenia zawodowego; 

26. Określ czym jest superwizja i czemu służy. 

27. Wskaż i omów funkcje superwizji. 

28. Wymień i scharakteryzuj podstawowe rodzaje świadczeń z pomocy społecznej. 

29. Wymień jednostki organizacyjne pomocy społecznej. 

30. Omów zasady współpracy ośrodka pomocy społecznej z powiatowym urzędem pracy. 

31. Przedstaw na czym polega wielosektorowa współpraca w rozwiązywaniu lokalnych 

problemów społecznych. 

32. Rola i znaczenie III sektora we współpracy z instytucjami Pomocy Społecznej 


