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Uchwała Nr 162/WT/2018 

Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 9 kwietnia 2018 r. 

w sprawie formy i zakresu egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia na kierunku dialog i 

doradztwo społeczne  

 

Na podstawie § 70 Regulaminu Studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(Obwieszczenie nr 2/2017 Senatu UAM z dnia 25 września 2017 roku) 
 

Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu postanawia: 

 

§ 1 

Uchwalić formę i zakres egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia na kierunku 

dialog i doradztwo społeczne. 

§ 2 

1. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: 

a) egzaminu ustnego, 

b) obrony pracy dyplomowej. 

§ 3 

1. Celem egzaminu ustnego jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych 

podczas studiów, a w szczególności: umiejętności autoprezentacji, komunikatywności i 

dialogicznego myślenia. 

2. W przygotowaniu do egzaminu studentowi ma pomóc podany zestaw zagadnień 

określający zakres materiału obowiązującego na egzaminie.  

3. Ustala się następujący wykaz zagadnień: 

 

A) Dla specjalności mediacja społeczna i aktywizacja potencjału ludzkiego:  

 

1. Współczesne społeczeństwo polskie: polityka, gospodarka, religijność 

2. Stan współczesnej demokracji w polskim społeczeństwie 

3. Współczesna kultura: pozytywne zjawiska i zagrożenia 

4. Wartości chrześcijańskie w kontekście popkultury: perspektywy dialogu 

5. Koegzystencja chrześcijaństwa i innych systemów religijno-moralnych 

6. Metody oddziaływań wychowawczych 

7. Formy pomocy o charakterze psychologicznym 

8. Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia i choroby 

9. Narzędzia coachingu w pracy mediatora 

10. Psychologiczna pomoc osobie w kryzysie 

11. Psychologiczne koncepcje osobowości 

12. Proces grupowy – definicja i etapy 

13. Doskonalenie kompetencji kluczowych (trening interpersonalny) 

14. Doskonalenie umiejętności zawodowych (trening umiejętności wychowawczych, 

warsztat pracy z grupą) 

15. Myślenie i działanie systemowe 

16. Pomoc osobom z niepełnosprawnością, dostosowanie sposobów komunikacji   

17. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z osobami z niepełnosprawnością  

18. Praca grupowa: sposoby rozwiązywania problemów, działanie grupy a działania 

indywidualne 

19. Osoba mediatora – rola, kompetencje, predyspozycje 

20. Mediacje gospodarcze 

21. Mediator jako przedsiębiorca   

 

B) Dla specjalności nauki o rodzinie: 
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1. Współczesne społeczeństwo polskie: polityka, gospodarka, religijność 

2. Stan współczesnej demokracji w polskim społeczeństwie 

3. Współczesna kultura: pozytywne zjawiska i zagrożenia 

4. Wartości chrześcijańskie w kontekście popkultury: perspektywy dialogu 

5. Koegzystencja chrześcijaństwa i innych systemów religijno-moralnych 

6. Metody oddziaływań wychowawczych 

7. Formy pomocy o charakterze psychologicznym 

8. Narzędzia coachingu w pracy asystenta rodziny 

9. Psychologiczna pomoc osobie w kryzysie 

10. Psychologiczne koncepcje osobowości 

11. Doskonalenie kompetencji kluczowych (trening interpersonalny) 

12. Doskonalenie umiejętności zawodowych (trening umiejętności wychowawczych, 

warsztat pracy z grupą) 

13. Myślenie i działanie systemowe 

14. Pomoc osobom z niepełnosprawnością, dostosowanie sposobów komunikacji   

15. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z osobami z niepełnosprawnością  

16. Praca grupowa: sposoby rozwiązywania problemów, działanie grupy a działania 

indywidualne 

17. Katolicka koncepcja miłości małżeńskiej, małżeństwa i rodziny  

18. Kryzysy na różnych etapach cyklu życia rodziny oraz dysfunkcje w życiu rodziny 

19. Funkcja prokreacyjna rodziny i odpowiedzialne rodzicielstwo 

20. Kryzys ojcostwa – przyczyny i przejawy 

21. Mediacje rodzinne  

 

§ 4 

1. Zestawy na egzaminie dyplomowym, składające się z dwóch pytań z zakresu 

obowiązującego materiału przygotowują członkowie komisji. Jedno z pytań sprawdza 

zdolność studenta do analizowania problemu, formułowania spójnych i logicznych 

wypowiedzi; drugie weryfikuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej 

podczas studiów. Podczas egzaminu ustnego pytania zadaje przewodniczący komisji. 

Członkowie komisji mogą odnieść się do odpowiedzi osoby egzaminowanej i poprosić o 

dodatkowe wyjaśnienia. 

2. Osoba egzaminowana losuje zestaw pytań. Nie ma możliwości zmiany zestawu pytań. Czas 

na przygotowani odpowiedzi 10-15 minut. Dyspozycje odpowiedzi mogą być 

przygotowane pisemnie. 

 

§ 5 

Obrona pracy dyplomowej obejmuje:  

- prezentację problemu, koncepcji i wyników pracy, 

- ustosunkowanie się magistrantki/a do recenzji,  

- odpowiedzi na pytania promotora, recenzenta oraz przewodniczącego komisji.  

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Dziekan 

 

ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak 

 


