
Godzina Godzina

Przedsiębiorczość                                          

mgr R.Śnitko                               

ćw.(3 godz.) s.1.12

Podstawy krym.     

ćw.(2 godz.) - 

01.03.br, 29.03.br. 

ćw.(3 godz.) - 

26.04.br

Podstawy 

kryminalistyki                                     

mgr A.Dziewulski                         

ćw.(4 godz.) s.2.15 

Środki przymusu 

bezpośredniego                                     

mgr A.Dziewulski                         

ćw.(3 godz.) s.2.15   *  

07.06 br. -                     

ćw. 4 godz.

16.00-17.00

Przyczyny zachowań 

przestępczych i 

patalogii społ.                                      

dr hab. S.Jarmoszko,                                 

prof. UPH                                                       

w.(4 godz.) s.2.15                                                               

Przyczyny zachowań 

przestępczych i 

patalogii społ.                                      

mgr D.Krzewniak                                                       

ćw.(4 godz.) s.2.15                                                               

Zwalczanie 

terroryzmu                                      

dr M.Panecki                                                      

ćw.(4 godz.) s.2.15                                                               

Termin zjazdu:  28.02.-01.03.2015r., 28-29.03.2015r., 25-26.04.2015r.,           

06-07.06.2015r.                                                                                                                            

12.00-13.00

Międzynarodowe 

stosunki wojskowe                    

mgr M.Gieruk                               

ćw.(3 godz.) s.1.12

11.00-12.00

Rola mediów  w 

zarządzaniu kryz.                                     

dr M.Panecki                         

ćw.(3 godz.) s.1.11        

* 07 06 br. -                   

ćw. 4 godz. s.1.12

Ochrona ludności w 

UE                                      

dr E.Zgolińska                                                      

ćw.(4 godz.) s.1.12                                                                

18.00-19.00

8
.00
-9
.00

9.00-10.00

15.00-16.00

Zintegrowany system 

ratowniczy                                      

mgr A.Celiński                                                         

ćw.(4 godz.) s.1.12                                                               

Zintegrowany system 

ratowniczy                                      

dr P.Szmitkowski                                                         

w.(4 godz.) s.1.12                                                               10.00-11.00

Specjalność:                  

Służby policyjne

Podstawy 

kryminalistyki                                     

mgr A.Dziewulski                      

ćw.(2 godz.) s.2.15 

Przedsiębiorczość                                          

mgr R.Śnitko                               

ćw.(3 godz.) s.2.15

Seminarium dyplomowe                                                

dr R.Białoskórski   s.2.15                           

dr M.Fałdowska  s.2.16                                       

dr E.Zgolińska    s.2.27                              

dr I.A.Trzpil   s. 2.28                                                                                      

(4 godz.) 

Specjalność:                 

Zarz. kryzysowe

Podstawy 

kryminalistyki                                     

dr A.Dana                         

w.(3 godz.) s.2.15

Współpraca cywilno-

wojskowa w syt.kryz.                                     

dr R.Dmowski                         

w.(3 godz.) s.1.11    *  

07.06 br.- s.1.12

Środki przymusu 

bezpośredniego                                     

dr M.Fałdowski                         

w.(3 godz.) s.2.15

Współpraca cywilno-

wojskowa w syt.kryz.                                     

mgr A.Celiński                         

w.(3 godz.) s.1.11  *  

07.06 br.- s.1.12

Termin zjazdu:  14-15.03.2015r., 09-10.05.2015r.

Specjalność:                  

Służby policyjne

Specjalność:                  

Służby policyjne

Specjalność:                 

Zarz. kryzysowe

Zwalczanie 

terroryzmu                                      

dr M.Panecki                                                      

ćw.(4 godz.) s.2.15    

*  10.05.br.                                                           

Rola mediów  w 

zarządzaniu kryz.                                     

dr M.Panecki                         

w.(3 godz.) s.1.11   *  

07.06 br.- s.1.12

Międzynarodowe 

stosunki wojskowe                    

mgr M.Gieruk                               

ćw.(3 godz.) s.2.15

Międzynarodowe 

stosunki wojskowe                    

mgr M.Gieruk                               

ćw.(3 godz.) s.1.12

Ochrona ludności w 

UE                                      

dr E.Zgolińska                                                      

ćw.(4 godz.) s.1.12       

*  10.05.br.                                                          

14.00-15.00

Specjalność:                  

Służby policyjne

Specjalność:                 

Zarz. kryzysowe

Międzynarodowe stosunki 

wojskowe                                     

dr W.Nowak                                                         

wykł.(3 godz.) s.1.12                        

12.00-13.00

13.00-14.00

19.00-20.00

14.00-15.00

Międzynarodowe 

stosunki wojskowe                    

mgr M.Gieruk                               

ćw.(3 godz.) s.2.15

10.00-11.00

Specjalność:                 

Zarz. kryzysowe

18.00-19.00

19.00-20.00

9.00-10.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

11.00-12.00

13.00-14.00
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8
.00
-9
.00

17.00-18.00

Rola mediów  w 

zarządzaniu kryz.                                     

dr M.Panecki                         

w.(3 godz.) s.1.12    *  

15.03.br.



Godzina Godzina

Zintegrowany system 

ratowniczy                                      

dr P.Szmitkowski                                                         

w.(3 godz.) s.1.11                                                               

Zintegrowany system 

ratowniczy                                      

dr P.Szmitkowski                                                         

w.(5 godz.) s.1.12                                                               

Zintegrowany system 

ratowniczy                                      

mgr A.Celiński                                                         

ćw.(4 godz.) s.1.11                                                               

Przyczyny zachowań 

przestępczych i 

patalogii społ.                                      

dr hab. S.Jarmoszko,                                 

prof. UPH                                                       

w.(4 godz.) s.2.15                                                               

Specjalność:                  

Służby policyjne

Przyczyny zachowań 

przestępczych i 

patalogii społ.                                      

dr hab. S.Jarmoszko,                                 

prof. UPH                                                       

w.(4 godz.) s.2.12                                                               

Przyczyny zachowań 

przestępczych i 

patalogii społ.                                      

mgr D.Krzewniak                                                       

ćw.(4 godz.) s.2.12                                                               

Rozkład zajęć Bezp. narodowe I stopnia - studia niestacj.                                                                                        

III rok sem. 6, rok akad. 2014/2015

Rozkład zajęć Bezp. narodowe I stopnia - studia niestacj.                                                                                        

III rok sem. 6, rok akad. 2014/2015

Specjalność:                 

Zarz. kryzysowe

Sobota
Specjalność:                  

Służby policyjne

Seminarium dyplomowe                                                

dr R.Białoskórski   s.2.15                           

dr M.Fałdowska  s.2.16                                       

dr E.Zgolińska    s.2.28                              

dr I.A.Trzpil   s. 2.27                                                                                      

Podstawy 

kryminalistyki                                     

dr A.Dana                         

w.(3 godz.) s.2.15

Przedsiębiorczość                                          

mgr R.Śnitko                               

ćw.(3 godz.) s.2.15

Międzynarodowe 

stosunki wojskowe                    

mgr M.Gieruk                               

ćw.(3 godz.) s.1.12

Specjalność:                 

Zarz. kryzysowe

Międzynarodowe stosunki 

wojskowe                                     

dr W.Nowak                                                         

wykł.(3 godz.) s.1.12                        

Współpraca cywilno-

wojskowa w syt.kryz.                                     

dr R.Dmowski                         

w.(3 godz.) s.1.12

Specjalność:                  

Służby policyjne

Specjalność:                 

Zarz. kryzysowe

Niedziela

Międzynarodowe 

stosunki wojskowe                    

mgr M.Gieruk                               

ćw.(3 godz.) s.2.1512.00-13.00

Współpraca cywilno-

wojskowa w syt.kryz.                                     

mgr A.Celiński                         

ćw.(3 godz.) s.1.12

11.00-12.00

Przedsiębiorczość                                          

mgr R.Śnitko                               

ćw.(3 godz.) s.1.12

10.00-11.00 10.00-11.00

Specjalność:                  

Służby policyjne

Specjalność:                 

Zarz. kryzysowe

11.00-12.00

Sobota Sobota

14.00-15.00

12.00-13.00

13.00-14.00 13.00-14.00

8
.00
-9
.00

9.00-10.00 9.00-10.00Zintegrowany system 

ratowniczy                                      

dr P.Szmitkowski                                                         

w.(4 godz.) s.1.12                                                               

Przyczyny zachowań 

przestępczych i 

patalogii społ.                                      

mgr D.Krzewniak                                                       

ćw.(4 godz.) s.2.15                                                               

8
.00
-9
.00

17.00-18.00

Przyczyny zachowań 

przestępczych i 

patalogii społ.                                      

dr hab. S.Jarmoszko,                                 

prof. UPH                                                       

w.(4 godz.) s.2.15                                                               

15.00-16.00 15.00-16.00

16.00-17.00 16.00-17.00

Zintegrowany system 

ratowniczy                                      

mgr A.Celiński                                                         

ćw.(4 godz.) s.1.12                                                               

Zwalczanie 

terroryzmu                                      

dr M.Panecki                                                      

ćw.(4 godz.) s.2.15                                                              

Ochrona ludności w 

UE                                      

dr E.Zgolińska                                                      

ćw.(4 godz.) s.1.12                                                                

Ochrona ludności w 

UE                                      

dr E.Zgolińska                                                      

ćw.(4 godz.) s.1.11                                                                

14.00-15.00

Zwalczanie 

terroryzmu                                      

dr M.Panecki                                                      

ćw.(4 godz.) s.2.12                                                               

Środki przymusu 

bezpośredniego                                     

dr M.Fałdowski                         

w.(3 godz.) s.2.15

Termin zjazdu:  11.04.2015r.,                                       16.05.2015r.

17.00-18.00

19.00-20.00 19.00-20.00

Termin zjazdu:   20-21.06.2015r.

18.00-19.00 18.00-19.00



Godzina

18.00-19.00

19.00-20.00

Termin zjazdu:  16.05.2015r.

Zintegrowany system 

ratowniczy                                      

dr P.Szmitkowski                                                         

w.(3 godz.) s.1.11                                                               

Ochrona ludności w 

UE                                      

dr E.Zgolińska                                                      

ćw.(4 godz.) s.1.11                                                                

Zintegrowany system 

ratowniczy                                      

mgr A.Celiński                                                         

ćw.(4 godz.) s.1.11                                                               

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

Zwalczanie 

terroryzmu                                      

dr M.Panecki                                                      

ćw.(4 godz.) s.2.12                                                               

16.00-17.00

17.00-18.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

Przyczyny zachowań 

przestępczych i 

patalogii społ.                                      

doc.dr hab. 

A.Gawrilenkow                                                       

ćw.(4 godz.) s.2.12                                                               

Rozkład zajęć Bezp. narodowe I stopnia - studia niestacj.                                                                                        

III rok sem. 6, rok akad. 2014/2015

Sobota Niedziela

8
.00
-9
.00

Specjalność:                  

Służby policyjne

Specjalność:                 

Zarz. kryzysowe

Specjalność:                  

Służby policyjne

Specjalność:                 

Zarz. kryzysowe

Przyczyny zachowań 

przestępczych i 

patalogii społ.                                      

doc.dr hab. 

A.Gawrilenkow                                                      

w.(4 godz.) s.2.12                                                               


