TEZY NA EGZAMIN MAGISTERSKI
Specjalizacja: socjologia relacji interpersonalnych

Psychologia rodziny
1. Dojrzałość do małżeństwa.
2. Konflikty w małżeństwie: źródła, rodzaje, rozwiązywanie.
3. Postawy rodzicielskie i style wychowania.
4. Czynniki wyznaczające powodzenie małżeństwa.

Prawo rodzinne i opiekuńcze
1. Przesłanki: zawarcia, ustania i unieważnienia związku małżeńskiego.
2. Prawa i obowiązki małżonków.
3. Ustalenie pochodzenia dziecka.
4. Władza rodzicielska, obowiązek alimentacji.

Komunikacja interpersonalna
1. Style komunikacji interpersonalnej.
2. Autoprezentacja w komunikacji.
3. Bariery w procesie komunikacji interpersonalnej.
4. Cechy skutecznej komunikacji z perspektywy nadawcy i odbiorcy.

Zagrożenia współczesnej rodziny
1. Macdonaldyzacja i disneizacja życia społecznego.
2. Patologia społeczna w kontekście rodziny (alkoholizm, narkomania, dopalacze).
3. Świat wirtualny (gry komputerowe, Internet, telewizja, reality show itp.).
4. Pokolenia w rozwiniętym społeczeństwie informacyjnym.

Poradnictwo rodzinne
1. Zadania poradnictwa rodzinnego.
2. Osoba doradcy: cechy, kompetencje i postawy.
3. Etapy rozmowy doradczej.
4. Najczęstsze błędy w poradnictwie.

Metody i techniki negocjacji
1. Style negocjacji.
2. Strategie negocjacyjne.
3. Techniki kształtowania sytuacji negocjacyjnej.
4. Techniki sterowania przebiegiem negocjacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
1. Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi.
2. Cele zarządzania zasobami ludzkim.
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzani personelem.
4. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Mediacje
1. Cele i zasady procesu mediacji.
2. Rodzaje mediacji i zakres podlegających im spraw.
3. Przeciwwskazania do prowadzenia mediacji.
4. Podstawy prawne prowadzenia mediacji w Polsce.

Socjologia badań nad młodzieżą
1. Młodzież: praca i wchodzenie na rynek pracy w badaniach socjologicznych.
2. Młodzież: konsumpcja, czas wolny, nowe media – obszary manifestacji statusu.
3. Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży.
4. Socjologiczne pojęcie „pokolenia” w ujęciu Karla Mannheima.
5. Dymensje religijności młodzieży w Polsce – wektory zmian.
Aktywizacja osób starszych
1. Czynniki kształtujące fazy życia i grupy wieku.
2. Pokolenia kulturowe w zbiorowości ludzi starych.
3. Rola ludzi starych w rodzinie.

4. Formy marginalizacji ludzi starych.

Rozwój i osobowość jednostki
1. Obraz „ja” jednostki.
2. Poziomy i rodzaje zmian w rozwoju człowieka.
3. Stadia rozwoju psychospołecznego wg Erika Eriksona.
4. Ujęcie dojrzałej osobowości wg Abrahama Maslowa i Gordona Allporta.

