
Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu: 

Metodologia badań społecznych 

 

1. Opisowy i normatywny sposób definiowania metodologii nauk społecznych 
2. Etapy procesu badawczego (wymień i wskaż, które z nich należą do fazy konceptualizacji, a które                
do realizacji i opracowania wyników)? 
3. Określenie (sformułowanie) problemu badawczego i celu badania 
4. Eksplikacja problematyki badawczej 
5. Operacjonalizacja problematyki badawczej 
6. Przygotowanie narzędzi badawczych i ich rola 
7. Jak dobrać próbę badawczą i jakie z tego wynikają wnioski? 
8. Jakie funkcje spełniają badania pilotażowe? 
9. Jakie znaczenie ma weryfikacja materiału empirycznego? 
10. Na czym polega analiza materiału empirycznego? 
11. Na jakie pytania powinien odpowiadać raport z badań? 
12. Jakie są wymogi stawiane poprawnej metodzie? 
13. Typologie metod 
14. Nauka i poznanie naukowe 
15. Na czym polega intersubiektywność nauki? 
16. Nauki społeczne opierają się na metodach indukcyjnych czy dedukcyjnych? Uzasadnij swój            
wybór 
17. Wyjaśnij pojęcie „teoria naukowa”. 
18. Kategorie faktów naukowych 
19. Jakie są funkcje badań empirycznych i jakie warunki muszą spełniać? 
20. Co oznaczają następujące wymogi naukowości: abstrakcyjność, uniwersalność, pewność         
poznania, warunkowy charakter twierdzeń naukowych 
21. Co oznaczają następujące wymogi naukowości: metodyczność, ogólność, specyficzność i          
ścisłość, oszczędność i prostota 
22. Definicje nominalne i ich podklasy: definicje sprawozdawcze i projektujące. Definicja regulująca            
jako podklasa definicji projektujące. 
23. Praktyczne sposoby definiowania pojęć wg. S. Nowaka 
24. Tautologie w naukach społecznych – wyjaśnić podając przykłady 
25. Źródła wiedzy o życiu społecznym 
26. Wyjaśnienie nomotetyczne i idiograficzne 
27. Wyjaśnienie dedukcyjnie i indukcyjne 
28. Czemu służy znajomość metodologii? 
29. Sposoby doboru próby badawczej 
30. Ilościowa analiza danych (jednozmianowa, eksplantacja, interpretacja) 
31. Rozbudowane analizy jakościowe (replikacja, eksplantacja, interpretacja) 
32. Wskaźniki zjawisk społecznych 
33. Zmienna, rodzaje zmiennych 
34. Cele badań naukowych 
35. Teoretyczny model poznania naukowego 
36. Obiektywizm i subiektywizm poznania społecznego 
37. Pozytywizm a naturalizm w badaniach społecznych 
38. Społeczne konsekwencje i praktyczne zastosowania nauk społecznych 



39. Etyka w badaniach społecznych 
40. Formalne i pozaformalne warunki poprawności badań 
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