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 EGZAMIN DYPLOMOWY 
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poziom: studia pierwszego stopnia 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

 

 

I. Egzamin kierunkowy 

 

1. Zagadnienia z grupy treści kształcenia kierunkowego: 

 

1) Co to jest pedagogika i jakie są współczesne koncepcje pedagogiczne? 

2) Powstanie i główne problemy pedagogiki ogólnej. 

3) Jakie kompetencje powinien posiadać nauczyciel /opiekun/ wychowawca? 

4) Jakie są funkcje rodziny? 

5) Czym się zajmuje pedagogika społeczna? 

6) Czym się zajmuje pedagogika specjalna? 

7) Co jest przedmiotem psychologii ogólnej i jakie wyróżniamy dziedziny psychologii? 

8) Co jest przedmiotem psychologii społecznej? 

9) Czym się zajmuje andragogika? 

10) Jakie są związki pedagogiki z psychologią? 

11) Jakie są podstawowe zasady nauczania? 

12) Jak konstruuje się operacyjne cele nauczania? 

13) Jakimi sposobami można motywować uczniów do uczenia się? 

14) Jakie są podstawowe techniki aktywnego uczenia się? 

15) Jakie są funkcje i cele kształcenia ustawicznego? 

 

2. Zagadnienia z grupy treści kształcenia specjalnościowego: 

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe 

 

1) Jakie są podstawowe funkcje pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej? 

2) Jakie są podstawowe metody pracy opiekuńczo – wychowawczej? 

3) Jaka jest struktura procesu opiekuńczego? 

4) Jakie są główne metody wychowania?  

5) Jakie elementy obejmuje struktura procesu wychowania? 

6) Jakie są dziedziny wychowania? 

7) Jakie związki zachodzą pomiędzy opieką a wychowaniem? 

8) Jakie są główne środowiska wychowawcze? 

9) Jakie są kryteria definicyjne patologii społecznych? 

10) Co charakteryzuje „syndrom dziecka maltretowanego”? 

11) Jakie mogą występować zaburzenia rozwoju psychospołecznego? 

12) Jakie cechy charakteryzują dziecko z ADHD i autyzmem? 

13) Jakie cechy charakteryzują okres adolescencji? 

14) Jakie są przyczyny, przejawy i sposoby przeciwdziałania agresji w szkole? 

15) Jakie są główne zadania kształcenia przedzawodowego, prozawodowego i zawodowego? 

16) Na czym polega praca socjalna i pomoc społeczna? 

17) Jakie są funkcje i zadania doradztwa zawodowego? 

18) Jakie są zadania szkolnego doradcy zawodowego? 

19) Co to jest pośrednictwo pracy i jakie są jego formy? 

20) Jakie są instytucje poradnictwa zawodowego? 

 

II. Obrona pracy dyplomowej 

Pytania dotyczące problematyki pracy dyplomowej. 


