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TEZY  DO  ROZMOWY  KWALIFIKACYJNEJ NA STUDIA DOKTORANCKIE 

 

Socjologia ogólna 
 

LEKTURY: 

 

BABBIE Earl, Badania społeczne w praktyce, (tł. A. Kloskowska-Dudzińska), PWN, Warszawa 

2004 (i późniejsze). 

FRANKFORT-NACHMIAS Chava, NACHMIAS David, Metody badawcze w naukach 

społecznych, (tł. E. Hornowska), Zysk i S-ka, Poznań 2001 (i późniejsze). 

GIDDENS Anthony, Socjologia, (tł. A. Szulżycka), PWN, Warszawa 2004 (i późniejsze). 

SZACKA Barbara, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008 (i późniejsze). 

SZTOMPKA Piotr, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2007 (i późniejsze). 

SZTOMPKA Piotr, KUCIA, Marek, Socjologia. Lektury, Znak, Kraków 2006.  

TURNER Jonathan H., Struktura teorii socjologicznej. Wyd. nowe, (tł. G. Woroniecka), PWN, 

Warszawa, 2006.  

 

Tezy: 

 

1. Cechy dystynktywne socjologii jako nauki: definicja, przedmiot, metoda. 

2. Pojęcie przyczynowości w badaniach społecznych: Wyjaśnienie i rozumienie zjawisk 

społecznych (Osobliwości zjawisk społecznych).  

3. Modele wyjaśniania (dedukcyjne, probabilistyczne) i kryteria przyczynowości. 

4. Badania socjologiczne: rodzaje badań: podstawowe, stosowane, ewaluacyjne, ilościowe 

(sondaż, eksperyment), jakościowe (np. teoria ugruntowana), badania porównawcze, 

historyczne, na danych zastanych.  

5. Struktura procesu badawczego: cele badań, problem badawczy, hipoteza.  

6. Społeczeństwo: rozumienie społeczeństwa, typy społeczeństw, (np. społeczeństwo wiedzy, 

społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka, społeczeństwo obywatelskie. 

7. Konstytuowanie się społeczeństwa: ład społeczny i kontrola społeczna. 
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8. Socjologiczne pojęcie kultury i zmiany kulturowej: typy kultur, etnocentryzm, różnorodność 

kulturowa i relatywizm kulturowy. 

9. Wartości i normy społeczne, czynniki zmiany wartości i norm kulturowych, pojęcie 

konformizmu. 

10. Stosunki społeczne i typy stosunków społecznych: status i czynniki statusu, rola społeczna, 

źródła konfliktu ról.  

11. Socjalizacja: typologia socjalizacji, agendy socjalizujące, teorie socjalizacji, efekty socjalizacji. 

12. Społeczna dewiacja: źródła, teorie (t. funkcjonalistyczna, t. interakcjonistyczna, t. konfliktu – 

„nowa kryminologia”, teorie kontroli). 

13. Zmiana społeczna i zmiana kulturowa – czynniki i aktorzy zmian: działania zbiorowe – kapitał 

społeczny i kapitał kulturowy.  

14. Rewolucja społeczna: modele i teorie rewolucji. 

15. Płeć kulturowa: teorie nierówności płci (funkcjonalistyczne i feministyczne). Wymiary i teorie 

nierówności. 

16. Wykluczenie społeczne. Podklasa (Underclass).  

17. Globalizacja i ruchy społeczne. Interakcja globalnych i lokalnych wzorów odniesienia i sfer 

aktywności. 

18. Grupa społeczna: rodzaje i teorie grup oraz procesów grupowych. 

19. Struktura społeczna – teorie i kryteria uwarstwienia. Stratyfikacje kastowe, stanowe, klasowe i 

inne  

20. Ruchliwość społeczna: pojęcie i teorie ruchliwości społecznej. 

21. Instytucje społeczne: pojęcie instytucji, funkcje i cechy instytucji. 

22. Rodzina – koncepcje rodziny, w tym jako grupa społeczna i jako instytucja społeczna. 

23. Religia: definicje funkcjonalne i substancjalne, funkcje religii, jako instytucji społecznej. 

24. Typy organizacji religijnych i procesy zmiany życia religijnego: fundamentalizm religijny a 

sekularyzacja. 

25. Socjologiczne teorie urbanizmu oraz rozwoju miast i społeczności lokalnych (ekologia miasta, 

socjologia przestrzeni, restrukturyzacja przestrzeni - urbanizm a ruchy społeczne). 

26. Populacja: dynamika zmian populacyjnych i przejście demograficzne - migracje. 

27. Praca w perspektywie socjologicznej – organizacja i kultura pracy Socjologiczne teorie 

organizacji: biurokracja wg M. Webera. Formalne i nieformalne stosunki w biurokracji; 

dysfunkcjonalność biurokracji.  

 

*** 

 

 

 


