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liczba 

punktów

1 Tak dla klimatu. Dlaczego Ziemia potrzebuje humanistów? 24

2 Rzut okiem na proces czytania tekstów akademickich 24

3 „Chaos” skuteczne narzędzie w walce o nasze zdrowie 24

4 Wybrane problemy współczesnego świata 23

5 Od spojrzenia do zanurzenia:  immersja w ujęciu interdyscyplinarnym 23

6 Promieniowanie jonizujące – zagrożenie czy dobrodziejstwo? 23

7
Termodynamika w świecie dwóch kultur. Czyli, jak nie być ignorantem w świecie dwóch 

kultur - co każdy z nas powinien wiedzieć o termodynamice.
23

8 Wyzwania i wybory epoki antropocenu 23

9 "Konsumuję więc jestem". Kultura i społeczeństwo masowej konsumpcji. 23

10 Problem płci w kulturze 23

11 Miasta- na jakie pytania odpowiadają współczesne miasta? 23

12 Antropocen: szanse i zagrożenia 23

13 Ewolucja - Człowiek - Kultura 23

14 Prozdrowotne formy aktywności ruchowej 23

15 Winorośl, gleba i wino 23

16 Współczesna propaganda, dezinformacja i manipulowanie zbiorowościami 23

17 Zdrowie i choroba w perspektywie interdyscyplinarnej 22

18 (Nie)ludzki robot. Interdyscyplinarna refleksja nad sztuczną inteligencją 22
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19 Problem zła w tekstach kultury 22

20 Melting Pot: Music, Visual Arts and Literature 22

21 Naturalne halucynogeny 22

22 Fizyka hollywoodzka 22

23 Gender Equality in the Society 22

24 Science fiction, futurologia, utopia 22

25 Sieci Globalne 22

26 Uważność (mindfulness) w nauce i życiu codziennym 22

27 Wartości a język w rzeczywistości społecznej 22

28 Światoznawstwo – scenariusze podróży naukowo-poznawczych 22

29 Ekonomika w prowadzeniu działalności gospodarczej. 22

30 Pomiędzy mitem a fake newsem - językowe konstruowanie świata 21

31 Człowiek w kryzysie – zarządzanie kryzysem i radzenie sobie ze stresem 21

32 Self-care jako profilaktyka wypalenia zawodowego 21

33

THE BEAUTY OF THE UNIVERSE: SELECTED TOPICS IN ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND 

COSMOLOGY NOT ONLY FOR PHYSICISTS/ PIĘKNO WSZECHŚWIATA  WYBRANE ZAGADNIENIA 

Z ASTRONOMII, ASTROFIZYKI I KOSMOLOGII NIE TYLKO DLA FIZYKÓW

21

34 Mój inteligentny dom 21

35 Społeczne tworzenie seksualności 21

36 Cywilizacja rozrywki 21
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37 Prawo nowego świata 21

38

Praca w ekstremalnych warunkach. Metody selekcji oraz wsparcie psychologiczne w 

kryzysach i konfliktach // Working in extreme conditions. Selection methods and 

psychological support in crises and conflicts

21

39 Skuteczna komunikacja – od stylu naukowego do grypsery 21

40 Biohakerzy 21

41 Introduction to Humor Studies / Wprowadzenie do badań nad humorem 21

42
Od rewolucji rolniczej do rewolucji przemysłowej Przemiany społeczne i ekonomiczne w 

Europie od XIII do XIX wieku
21

43 Myślenie magiczne w kulturze przednowoczesnej i współczesnej 21

44 Dzieje wojen jako zjawiska społecznego 21

45 Etnobotanika i etnoekologia 21

46  Egzystencjalizm w filozofii i psychologii 20

47 Artificial Intelligence 20

48 Retoryka i wystąpienia publiczne 20

49 Portfolio WWW 20

50 Ubiór w społecznych i kulturowych kontekstach 20

51 Wszyscy jesteśmy prawnikami. O poziomach wiedzy prawniczej. 20

52 Psychologia filmów i seriali 20

53 Polityka językowa/ Language Policy 20

54 Human Rights 20
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55 Telewizja w dobie wojny streamingowej. 20

56 Biomimetyka: ewolucja i konstrukcja 20

57 Wytwarzanie obrazów inności w sztuce. Wyobraźnia kolonialna i strategie oporu 20

58 Nauka w kontekście kultury 20

59 Nauka w mediach społecznościowych – od popularyzacji do kreowania wizerunku. 20

60 Uniwersytet wrażliwy 20

61 Kulturowe funkcje potwora na przykładzie mitu yeti i sasquatcha 20

62 Dziecko we współczesnym kinie grozy 20

63 Savoir vivre w towarzystwie i biznesie w XX-XXI wieku. 20

64 Negocjacje i mediacje 20

65 Mowa nienawiści- banalność zła jako problem filozoficzny, społeczny i prawny. 20

66 Chemia wokół nas i w nas 20

67 Science and civilization progress 20

68 Interdyscyplinarne bajki terapeutyczne 20

69 Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej 20

Jak być "secure "i "legit" w Internecie 

Kulturowe wymiary przestrzeni

Górny Śląsk w XX i XXI wieku - polityka i kultura
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Człowiek i finanse.

Programowanie dla nie-informatyków

Teoria i praktyka Design Thinking 

Praktyczne wprowadzenie do grafiki komputerowej, prezentacji danych i DTP  

A practical introduction to computer graphics, data presentation and DTP 

Chrześcijaństwo jako 'pojednana różnorodność'? Panorama wyznań, modele jedności

Wprowadzenie do geopolityki

Prawo karne w życiu codziennym

English for Communication in Finance and Investment

Kultura i realia krajów rosyjskiego obszaru językowego.

Ślady antyku w kulturze europejskiej.

Autopromocja i wizerunek w biznesie

Wprowadzenie do języka / Introduction to language

Filozofia kultury popularnej / Philosophy of Popular Culture 

Sztuka negocjacji

Fundamenty matematyki

Jurto jest dziś

The ABCs of data management/Podstwy zarządzania danymi 
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Pieczęcie w średniowieczu i czasach nowożytnych. Problemy badawcze i edytorskie

Biofeedback - mechanizmy samokontroli w terapiach.

Biomateriały metaliczne

Świadomy nauczyciel - dysfunkcje wzroku i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole

Copywiriting - sposoby skutecznej komunikacji za pomocą treści 

Through data to knowledge – modern data analysis, visualization and presentation/Przez 

dane do wiedz- nowoczsna analiza, wiualizacja i prezentacja danych

Arteterapia jako forma pracy nad sobą

Technologie addytywne (Choć wydrukuję Ci świat.)

Kształtowanie kompetencji międzykulturowych

Teksty kultury jako pedagogiczne źródło przebudzenia i przemiany

Sposoby radzenia sobie ze stresem

Gry jako zjawisko interdyscyplinarne 

Język jako kulturowy przewodnik po rzeczywistości 

Kryminalistyka w zwalczaniu przestępstw przeciwko środowisku

International conflicts

EUROPEAN UNION – LEGAL ASPECTS OF BUSINESS OPPORTUNITIES FOR EUROPEAN CITIZENS 

Dyplomacja

Konwersatorium: Geopolityka, czyli kto rządzi na świecie
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Academic writing. Akademickie pisanie

Shinrin Yoku – Kąpiele Leśne 

Postęp czy katastrofa. Spory o przyszłość ludzkości

Przestrzeń kulturowa i polityczna Bałkanów 

Physical Methods in the Study of Artworks and Archaeological Artifacts/Metody fizyczne w 

badaniach dzieł sztuki i artefaktów archeologicznych

Praktyczne i prawne aspekty hodowli zwierząt egzotycznych

KONTROWERSJE WSPÓŁCZESNEJ BIOLOGII - DIALOG.

Historia  czasu i przestrzeni

Kwantowe  cyberbezpieczeństwo

Kaskadowo czy zwinnie – jak skuteczne zarządzać projektami?

Co z nami robią media, co my robimy z mediami? Komunikacja społeczna w dobie nowych 

technologii

Etyczne problemy prawa

Metodyka pracy naukowej

Społeczno-kulturowe konsekwencje algorytmizacji

Stałe i sporne punkty polskiego imaginarium

Systemy polityczne wybranych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Marketing usług

Współczesne rywalizacje i konflikty zbrojne.  
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Filmy, kryminalistyka, dzieła sztuki

Prawo filmowe

Region i lekt śląski w ujęciu kognitywnym

Autyzm - nieneurotypowy taniec umysłu

Przedszkola leśne

Sustainable development

Najważniejszy zmysł. Jak nowoczesne technologie pozwalają usprawniać widzenie. 

Wyznaczanie stopnia niepewności w życiu codziennym czyli statystyka bayesowska

Reklamowe obrazy jako zwierciadło społeczne

Zmierzch Dzikie Zachodu – o prawie i nie tylko w Gospodarce Cyfrowej  

Efektywna komunikacja w języku obcym/Effective communication in a foreign language

Sposoby nauki języków obcych

Introduction to Philosophy

Tradycja - wartość czy obciążenie?

Kim jestem? Dylematy tożsamości w ponowoczesnym świecie.

Co to znaczy być Ślązakiem? Meandry śląskiej tożsamości 

"Animal Symbolicum". Kultura jako przestrzeń znakotwórcza.

Bunty i rewolucje w perspektywie nauk o kulturze
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Korespondencja biznesowa: dokumenty i formularze w języku angielskim (Business 

Correspondence: Documents and Forms in English)

Ruchy i doktryny ekstremizmu politycznego: historia - współczesność - perspektywy

Historia terroryzmu od sykariuszy do ISIS

Wybrane ruchy separatystyczne i irredentystyczne w świecie współczesnym

Kompetencja uczenia się języka obcego

Lider w organizacji

Globalne i lokalne konteksty śląskiego alpinizmu

Kompetencje i edukacja medialna na miarę czasów Metaversum

Prawo nowych mediów

Nietzsche: Dionizos i Apollo

Historia nauk przyrodniczych dla humanistów

Antyk – źródło kulturowe tożsamości i wartości społeczeństw epok post-antycznych.

Podstawy geostrategii Federacji Rosyjskiej

Przygody Sherlocka Holmesa

Zielona inkluzja, czyli o relacji współczesnego człowieka z przyrodą.

Istnienie/nieistnienie Boga - argumenty klasyczne i współczesne

Dekonstrukcja komiksów historycznych/ Deconstructing historical comics

Zaangażowanie i zrównoważony rozwój w edukacji dzieci z SPE w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym
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Postępowanie administracyjne (z niezbędnymi elementami prawa administracyjnego i 

postępowania sądowadministracyjnego)

Życie okiem chemika

Literatura hermetyczna przez wieki  

Pokolenie Ja – indywidualizacja a współczesna rodzina

Chorwacka literatura i kultura strefy śródziemnomorskiej

Studia o niepełnosprawności

Czytanie świata - czytanie człowieka. Uniwersalne problemy polskiej eseistyki literackiej.

Nowoczesne metody wizualizacyjne w analizach przestrzenno-statystycznych

Podstawy grafostylistyki

Działalność dziennikarska w świetle nowych trendów prawnych i społecznych

Silesian region and lect - a cognitive approach

Niepełnosprawność i społeczeństwo

Języki zachodniosłowiańskie w Europie. Wybrane zagadnienia.

Animacja społeczno-kulturalna i twórczość w resocjalizacji

Tajniki rękopisów i dawnego pisma.

Prawo karne i sądownictwo Trzeciej Rzeszy

Multimodalność materiałów językowych: ocena, implementacja i ewaluacja 

Transactions in International Trade
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Tłumaczenie umów z języka angielskiego

Biograficzne konteksty edukacji calożyciowej 

Ukryta przemoc: polityczne kino Michelangelo Antonioniego, 1960-1975

Matematyka i fizyka na co dzień 

Genetyka w medycynie i sądownictwie

To nie czary to chemia. Kurs chemii dla humanistów. 

Dziedzictwo klasyczne i dyskursy o kobietach

Polska w stosunkach międzynarodowych 

1.	Skills Boost: Speaking and Listening B2+

Proces karny a społeczeństwo

Metody efektywnej prezentacji naukowej

Najważniejszy zmysł. Historia okulistyki od starożytnej Mezopotamii do czasów 

współczesnych.

Problematyka gospodarowania zasobami energii w dobie zmian klimatycznych oraz sytuacji 

międzynarodowej

WPROWADZENIE DO KRYTYCZNYCH STUDIÓW NAD DYSKURSEM

„Hamlet” - sztuka, recepcja, adaptacje

Rzeźba terenu a procesy naturalne i antropogeniczne

Public speaking and presentation skills 

Przegląd języków południowej Słowiańszczyzny
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Antynomie różnicy płciowej: seksualność, ontologia, podmiotowość od Lacana do Žižka

Katastrofy kosmiczne

Czy Twój głos ma znaczenie?

Narzędzia analizy statystycznej w pracach badawczych

Polityczność tragedii greckiej / immunologia obywatelska Aten

Fizyka jądrowa w medycynie

Muzyka świata

Nowe materiały w służbie ludzkości

Mathematics in the modern world for non-mathematicians 

Speaking practice for exams

Język rosyjski – bezpieczeństwo narodowe i sytuacje kryzysowe (B1+/C1) 

Przeobrażenia współczesnej polszczyzny – od systemu do kultury języka

Od danych do wiedzy

The technological foundations of our world

EAP Język angielski dla celów akademickich 

EXAM PRACTICE - Cambridge English: C1 Advanced (CAE)

EXAM PRACTICE - IELTS (International English Language Testing System) 

Język rosyjski - mówienie i słuchanie (A2) *zajęcia w języku rosyjskim z elementami języka 

polskiego)
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Applications of nanotechnology in daily life

"Sztuka Kochania" czyli współżycie w świecie roślin i zwierząt

Perfumy i aromaterapia

Techniczne aspekty życia wokół nas

Rudymentarna ( elementarna ) wiedza o językach klasycznych 

Jak analizować tekst - podejście lingwistyczne

Żywioły świata

Barwny świat spektroskopii elektronowej. Kurs nie tylko dla chemików. 

Cyfrowy warsztat humanisty

Human Evolution

EXAM SKILLS - GRAMMAR IN USE

EXAM SKILLS – VOCABULARY IN USE

Szekspir jako dramaturg

The American Aid System - Family Support

Badanie aktywności antynowotworowej potencjalnych leków

Programowanie robotów mobilnych

Globalne problemy środowiska przyrodniczego

„Nowe” materiały – czyli co będziemy produkować w XXI wieku?
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Skały, które zmieniły bieg historii

Tajemnice z życia roślin

Teoria grafów w służbie nauki

Elektronika programowalna

Elektronika programowalna 

PODSTAWY PRACY BADAWCZEJ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY ORGANÓW ROŚLINNYCH

Techniki kontroli jakości materiałów i wyrobów

LabView - programowanie dla każdego

Język koptyjski (dialekt saidzki): język, literatura, historia 

Zarządzanie zagrożonymi i inwazyjnymi gatunkami roślin i zwierząt

Fizyka i fizycy pół żartem pół serio

Tańczący z elektronami - skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) w analizie materii 

Inżynieria powierzchni materiałów

Zastosowania metody największej wiarygodności w doborze modeli statystycznych

PODSTAWY METOD STATYSTYCZNYCH W NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Tłumaczenie, opracowywanie i edycja korespondencji Józefa M. Bocheńskiego oraz Jana 

Łukasiewicza z Heinrichem Scholzem w latach 1928-1956

Biologia od kuchni

Mechanika kwantowa dla niefizyków 
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Podstawy logiki

Katastrofy ekologiczne w historii Ziemi

Astrogeologia

Quantum Mechanics for non-physicists 

Ewolucja Ziemi

Nowoczesne techniki optymalizacyjne


