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Tematy popularnonaukowe:
 Chemia nowych materiałów
 Opakowania biodegradowalne - Czy znaleźliśmy
alternatywę dla plastiku?
 Magazynowanie energii w nowych typach ogniw
 Nowe związki o charakterze herbicydowym
 Żywność funkcjonalna
 Wzbogacanie diety dzieci i młodzieży prebiotykami ze
skrobi ziemniaczanej
 W poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii - Nowe
materiały do budowy ogniw fotowoltaicznych
 Obchody roku Fizyki - Konferencja dla nauczycieli
 UJD organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Kryształy
Molekularne w roku 2020 ogłoszonym przez Senat RP
Rokiem Fizyki
 Kalejdoskop sytuacji szkolnych - zestaw narzędzi
badawczych dla pedagogów i nauczycieli
 Badania nad tutoringiem w szkołach w kontekście
analizy transakcyjnej w tym ocena ogólnopolskiego
projektu wdrażającego tutoring w szkołach i placówkach
resocjalizacyjnych „Wychować Człowieka Mądrego”
finansowanego przez MEN
 Mistrzowie dydaktyki - wzmocnienie kompetencji
tutorów akademickich poprzez m.in. przeszkolenie ich w
jednym z renomowanych europejskich uniwersytetów
 Uniwersytet Małego Profesora - program rozwijający
kompetencje społeczne dzieci w oparciu o założenia
analizy transakcyjnej
 Model realizacji asystentury rodziny oraz kształcenia i
doskonalenia zawodowego asystentów rodziny
 Udział UJD w Śląskim Festiwalu Nauki Katowice
 Projekty unijne dotyczące kształcenia nauczycieli oraz
dostosowania
uczelni
do
potrzeb
osób
z
niepełnosprawnościami realizowane w UJD
 Bezpieczeństwo europejskie – baza danych; państw i
organizacji (OBWE, NATO, UE, WNP oraz inne)
 Bezpieczeństwo Polsko w XX i XXI wieku. 20 lat
członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i
rzeczywistość
 Problemy
bezpieczeństwa
narodowego
i
międzynarodowego w relacjach polsko–żydowskich
 Pracownia Analiz Prawnych na UJD - cel działania i komu
pomagamy
 Współpraca Wydziału Prawa i Ekonomii z Polskim
Związkiem Piłki Siatkowej
 Identyfikacja barier w prowadzeniu działalności
gospodarczej - realizacja projektu



Dieta ketogenna w profilaktyce zdrowotnej
Dieta wegeteriańska dla początkujących




dr Sebastian Gałecki
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dr Jakub Jakubowski
Wydział Sztuki

Wykorzystanie głodu jako naturalnego sposobu leczenia
Profilaktyka i terapia związana ze stosowaniem wysiłków
fizycznych o różnym charakterze i różnej intensywności
 Różne formy naturoterapii
 Profilaktyka wad postawy wśród dzieci
 Nowoczesna terapia skolioz u dzieci
 Wykorzystanie
symulatorów
do
przygotowania
fizycznego w narciarstwie zjazdowym
 Rozwój symulatorów i trenażerów dla narciarstwa
zjazdowego
 Filozofowanie
po
polsku.
Źródłowość
języka,
uniwersalizm zagadnień (prof. W. Sajdek)
 Nowoczesne zastosowania algebry (dr. G. Sitek)
 Dialog humanistyki z naukami przyrodniczymi (prof.
A. Regiewicz i A. Żywiołek)
 Metodologia
badań
genealogicznych
(prof.
M. Antoniewicz)
 Internetowa Poradnia Językowa (prof. R. Bizior)
 Meandry antypodów poznania, myślenia i życia (prof.
M. Woźniczka)
800-lecie miasta Częstochowy (prof. M. Trąbski)
 UNIWERSYTET SZTUKI – SZTUKA UNIWERSYTETU
 KULTURAŁKI
 900 SEKUND SZTUKI
 ART-KWADRANS
 SUPERM-ART-KET KULTURY

