Lista dostępnych tytułów:



































(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej
“Nikt za nas tego nie zrobi”. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości
językowych Europy
“Problemy Prawa Karnego” 2017, nr 1 (27)
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 4: Nauczyciel wartością w edukacji
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 6: Miejsce jako wartość kulturowa
„Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2018. Nr 36, 1/2018: utopie/iluzje/pragnienia
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 2: Metropolie jako przedmiot
badań — zagraniczne doświadczenia, polskie oczekiwania
„International Journal of Research in E-learning” 2015. Vol. 1 (1)
„International Journal of Research in E-learning” 2015. Vol. 1 (2)
„International Journal of Research in E-learning” 2016. Vol. 2 (1)
„International Journal of Research in E-learning” 2016. Vol. 2 (2)
„International Journal of Research in E-learning” 2017. Vol. 3 (1)
„International Journal of Research in E-learning” 2017. Vol. 3 (2)
„Logopedia Silesiana” 2017. T. 6
„Narracje o Zagładzie” 2018, nr 4: Izraelskie narracje o Zagładzie
„Neophilologica” 2018. Vol. 30: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2018, nr 2 (29):
Metody ilościowe: bibliometria, naukometria, informetria, webometria – obszary zastosowań
„Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1 (19): W kręgu badań językoznawczych
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 18
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 19
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 20
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 21
„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2017. T. 8. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur
słowiańskich (2016)
„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2018. T. 9. Cz. 1: Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i
metateoria przekładu
„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2019. T. 9. Cz. 2: Dlaczego tłumaczymy? Od sprawczości
po recepcję przekładu
„Romanica Silesiana” 2018, No 1 (13): Les littératures francophones d’aujourd’hui: l’universel
du et au quotidien
„Scripta Classica” 2016. Vol. 13
„Scripta Classica” 2018. Vol. 15
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 20
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 21: Tendencje ewolucji europejskiego i
globalnego systemu międzynarodowego w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 22
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 23
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 24
„Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 2 (10): Rozprawy i artykuły: „Piśmiennictwo Wielkiego
Księstwa Litewskiego”. Prezentacje: Adam Kaczanowski









































„Śląskie Studia Polonistyczne” 2018, nr 1 (11): Rozprawy i artykuły: „Park. Przestrzeń i
metafora”. Prezentacje: Natalia Malek
„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2018, nr 19
16 typów osobowości w pigułce
Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom
Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i
czynniki ryzyka
Analizy weryfikacyjne – przeszłe i obecne doświadczenia badawcze
Badanie ruchu kręgosłupa człowieka podczas chodu
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Vol.29/1/2013
Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Organizacja systemu i projektowanie działań.
Bezpieczeństwo w chmurze
Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie III uzupełnione i poszerzone
Bezpieczeństwo wewnętrzne na tle zmian w administracji publicznej
Bezpieczeństwo wewnętrzne. Wybrane zagadnienia. Przegląd dorobku naukowego
studentów
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce
Biografie edukacyjne
Biznes we współczesnej gospodarce
Biznes, prawo, etyka
Branżowe problemy rachunkowości i podatków. PN 373
Centralny pododdział kontrterrorystyczny policji „BOA”
Charakterystyka genotypowa i fenotypowa szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od
dzieci chorych na mukowiscydozę
Cyberbezpieczeństwo we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie
CYBERPRZEMOC szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Człowiek, wychowanie i praca w kapitalizmie. W stronę krytycznej pedagogiki pracy
Determinanty efektywnego zarządzania bezpieczeństwem narodowym
Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania. PN 319
Dobra chronione w prawie administracyjnym
Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy
Doświadczenia, wnioski i rekomendacje wynikające z dotychczasowego funkcjonowania
Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce
Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w
kontekście specyfiki różnic kulturowych
Dziecięca padaczka objawowa w zakażeniu cytomegalowirusem - aspekty diagnostyczne,
terapeutyczne i neurorozwojowe
Dziecięce lata
EkoMiasto#Środowisko
EkoMiasto#Zarządzanie
Ekonomia 10. Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
Ekonomia 4(21)
Ekonomia 5(17)
Ekonomia 7. Regionalizm i globalizacja





































Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności
przedsiębiorstw, regionów, gospodarek
Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 7. Współczesne problemy finansów,
rachunkowości i zarządzania
Ekonomia XXI Wieku 3(11)
Ekonomia zrównoważonego rozwoju
Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki. PN 383
Emocje społeczne w pracy nauczyciela i przedstawiciela handlowego
Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi
Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej
Ewolucja systemu ochrony tajemnic państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej od 1918 roku.
Aspekt prawnokarny oraz doboru personalnego
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka,
stabilność finansowa Tom 1. Finanse. PN 395
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka,
stabilność finansowa Tom 2. Rachunkowość. PN 396
Finanse publiczne. PN 346
Finanse wobec problemów gospodarki światowej
Funkcjonowanie e-biznesu
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. PN 391
Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa
Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej.
PN 367
Granice finansów XXI wieku
Informatyka ekonomiczna 17. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowodydaktyczny
Inni czy podobni? Charakterystyka osób z ograniczeniem sprawności
Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku
Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu
Interakcje polsko-niemieckie w obszarze bezpieczeństwa
Internet Rzeczy (IoT). Problemy cyberbezpieczeństwa
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 371
Jak dobrać bezbłędnych pracowników czyli minimalizowanie ryzyka osobowego na etapie
poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy
Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa
osób z ograniczeniem sprawności
Jakość życia a zrównoważony rozwój. PN 293
Kompendium wiedzy dla pracodawców MŚP z zakresu zakresie utrzymania aktywności
zawodowej osób w wieku 50+
Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia
sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce
KONTRTERRORYZM. SIŁY SPECJALNE. DZIAŁANIA WYDARZENIA W 2019 ROKU
Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej
Krople mądrości dla zabieganych
Krótki kurs. Kryptografia














































Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego
Kryptografia. W teorii i praktyce
Ku przyszłości
Kultura i Rozwój 1(1)/2016
Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu
i zdrowia
Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania
Leczenie biologiczne Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit u dzieci
Matematyka 1
Metody i techniki odkrywania wiedzy
Metody zabezpieczenia cyfrowego. Pozyskiwanie dowodów narzędziami linuksowymi
Międzynarodowy system finansowy
Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm
Młodzi dorośli
Model prawny systemu gospodarki odpadami
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami. PN 343
Modernizacja Polski
Największe błędy najlepszych inwestorów
Nauka o administracji
Nauki Inżynierskie i Technologie 3
Nauki o Finansach 4
Nauki o Zarządzaniu 2(27)
Nauki o zarządzaniu 3. Zarządzanie w praktyce
Nauki o Zarządzaniu 4. Zarządzanie w teorii
Nauki o Zarządzaniu 7
Nauki o Zarządzaniu 8
Nauki Społeczne 2(4)
Nauki Społeczne 2. Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia
Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej
Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej
Ochrona danych osobowych. Perspektywa krajowa i międzynarodowa
Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej
Ochrona ludności. Wybrane problemy
Od samoakceptacji do aktywności? Postawy wobec własnej niepełnosprawności a aktywność
zawodowa
Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy
Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy - portret środowiska.
Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa
Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka
Pismo Święte. Nowy Testament z księgami Psalmów i Przysłów
Po prostu jakość
Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego
Podstawy inżynierii środowiska
Podstawy prawa
Polityka przeciwdziałania cyberprzestępczości w początkach Internetu w Polsce


































Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i
ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich. PN 364
Polityka Unii Europejskiej wobec nielegalnych treści w internecie
Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania. PN 318
Poradnik Diabetologiczny 1/2017
Postępy e-edukacji
Postępy w pracy socjalnej
Praca oparta na wiedzy Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji hightech
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 414. Konsumpcja jako forma
komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 415. Ubezpieczenia wobec
wyzwań XXI wieku
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 420. Strategie. Procesy i
praktyki
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 421. Sieci
międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 424. Rachunek kosztów
Rachunkowość zarządcza Controlling
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 429. Sukces w zarządzaniu
kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
Problemy zarządczo-ekonomiczne
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 430. Sukces w zarządzaniu
kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
Problemy zarządczo-psychologiczne
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 437. Finanse na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 438. Sytuacja rodzin i
polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 440. Rachunkowość a
controlling
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 442. Wyzwania w
zarządzaniu kosztami i dokonaniami
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 444. Zarządzanie
strategiczne w teorii i praktyce
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 449. Ekonomia
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 450. Polityka ekonomiczna
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 451. Finanse publiczne
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 478
Pragmatyka służbowa w policji akty prawne. Wydanie III poprawione i uzupełnione
Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego
Prawne aspekty cyberprzestrzeni
Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych
Prawno-kryminalistyczne aspekty zabezpieczania i pozyskiwania dowodów elektronicznych z
chmur obliczeniowych
Prawo o ruchu drogowym. Wydanie VI uzupełnione i poprawione
Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych














































Prawo pracy w systemie prawa
Prawo wykroczeń. Ujęcie normatywne i praktyczne
Programowanie mobilne iOS
Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu
Przemoc w działaniach politycznych
Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta
Przestępstwo szpiegostwa w Polsce w XX i XXI wieku. Polityka kryminalna zakres
kryminalizacji uwarunkowania systemowe
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Psychologia poznawcza
Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli
Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling. PN 389
Rachunkowość a controlling. PN 344
Rachunkowość a controlling. PN 399
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 38
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 39
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 40
Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie
Rozwój małych przedsiębiorstw
Różne oblicza logistyki
Samorządowa polityka społeczna
Securitologiczna panorama bezpieczeństwa
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów
Stosunki Międzynarodowe nr 3(51)/2015
Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. PN 382
Stres, bezrobocie, rozwód
Synteza informacji o przedsiębiorstwie. Podejście ontologiczne
Systemy informatyczne zarządzania Microsoft Business Solutions Navision
Szkolić - motywować - aktywizować
Środki przymusu bezpośredniego. Tom I. Wspólna regulacja
Środki przymusu bezpośredniego. Tom II. Poszczególne formacje
Świat bez równowagi bezpieczeństwa Studium wybranych problemów
Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego
Technologiczny wymiar ochrony danych osobowych
Teoretyczne oraz praktyczne aspekty bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy policji
Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. PN 388
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Terroryzm i sposoby jego finansowania
Twórczość, pasja, Uniwersytet
Ubezpieczenia i finanse
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. PN 342
Usługi 2014. Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju. PN 353
Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej
Wiktymologia kryminalna



























Wirtualna rzeczywistość w perspektywie prawnej , bezpieczeństwa cyfrowego i technologii
informacyjnych.
Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej
Współczesne instrumenty zarządzania wspomagające proces zmian organizacyjnych w
instytucjach rynku pracy
Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków
Wycena i budowanie wartości przedsiębiorstw internetowych
Wychowanie do samodzielności: kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z
ograniczeniem sprawności
Wykłady z etyki biznesu
Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach zachowań i zjawisk ekonomicznych
Wyznaczniki satysfakcji z wykonywanej pracy osób z ograniczoną sprawnością: kompetencje i
relacje
Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego
Uniwersytetu Gdańskiego 31/1
Zadania i środki działania rządowych organów administracji ochrony bezpieczeństwa państwa
i porządku publicznego w czasie transcyzy
Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia. T. 14, z. 1
Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika. T. 14, z. 1
Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika. T. 15, z. 1
Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa jako zadanie administracji publicznej
Zarys nauki o prawie i wiedzy o bezpieczeństwie
Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. PN 365
Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Zarządzanie organizacjami obywatelskimi i samorządowymi
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. PN 366
Zasada suwerenności. Problemy wybrane
Zespół Turnera. Poradnik dla chorych i ich rodzin
Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialne zarządzanie. PN 376

