14.00-15.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

Protokół i etykieta instytucji bezp.
dr hab. E. Cieślak, prof.uczelni
wykł. (2 godz.) (Z)

15.00-16.00

19.00-20.00

Termin zjazdu: 27-28 II 2021, 27-28 III 2021
Edukacja dla
bezpieczeństwa
dr M.LipińskaRzeszutek
ćw.(3 godz.)
14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

Termin zjazdu:
19.00-20.00

13-14 III 2021, 10-11 IV 2021, 8-9 V 2021

Współczesne zagrożenia
bezpieczeństwa
dr J.Świerczewski
ćw. (3,6 godz.)

Bezpieczeństwo
informacyjne państwa
mgr E.Kublik
ćw.(3 godz.)

System obronny państwa
dr W.Nowak
ćw. (4 godz.)

BP

Negocjacje w
sytuacjach
kryzysowych
dr S.Zakrzewska
ćw. (2 godz.)

Rola służb specjalnych w systemie
bezp. państwa
dr R.Śnitko
ćw.(4 godz.)

ZKwA

Stosunki cywilnowojskowe w państwie
dr W.Nowak
ćw. (2,5 godz.)

Bezpieczeństwo informacyjne
państwa
dr hab.S.Topolewski,prof.uczelni
w.(4 godz.) (Z)

10.00-11.00

Współczesne zagrożenia
bezpieczeństwa
dr J.Świerczewski
w. (2,5 godz.) (Z)

Sobota

Siły zbrojne wybranych
państw NATO
dr D.Jasiński
ćw.(3 godz.)

12.00-13.00

BP

Asymetryczne
zagrożenia
bezpieczeństwa państwa
dr D.Krzewniak
ćw.(3 godz.)

13.00-14.00
11.00-12.00

System obronny
państwa
dr W.Nowak
w. (2,5 godz.) (Z)

9.00-10.00

Siły zbrojne wybranych
państw NATO
dr hab.J.Rajchel,prof.ucz.
w. (2,5 godz.) (Z)

8.00-9.00

Negocjacje w sytuacjach
kryzysowych
dr G.Wierzbicki
w.(4 godz.) (Z)

Seminarium dyplomowe
dr M.Fałdowska
dr P.Szmitkowski
dr J.Ważniewska
ćw.(3 godz.)

Godzina

Stosunki cywilno-wojskowe w
państwie
dr W.Nowak
w.(4 godz.) (Z)

Niedziela ZKwA

Rola służb specjalnych w
systemie bezp. państwa
dr hab.R.Białoskórski,
pof.uczelni
w. (2,5 godz.) (Z)

10.00-11.00

Bezpieczeństwo
zdrowotne i promocja
zdr. dr A. Araucz-Boruc
gr. II
ćw.(3 godz.)

BP

Asymetryczne zagrożenia
bezpieczeństwa państwa
dr hab.C.Kalita,prof.uczelni
w.(4 godz.) (Z)

12.00-13.00

Bezpieczeństwo
zdrowotne i promocja
zdr. dr P.Szmitkowski
gr. I
ćw.(3 godz.)

Edukacja dla bezpieczeństwa
prof. dr hab. J.Kunikowski
wykł. (4 godz.) (Z)

Protokół i etykieta
instytucji bezp.
dr M.Tołwiński
ćw. (3 godz.)

11.00-12.00

Prawne podstawy
bezpieczeństwa
dr K.Pawelec
wykł. (2,5 godz.) (Z)

Protokół i etykieta
instytucji bezp.
dr M.Tołwiński
ćw. (3 godz.)

9.00-10.00

ZKwA

Edukacja dla
bezpieczeństwa
dr M.LipińskaRzeszutek
ćw.(3 godz.)

8.00-9.00

BP Sobota

System bezpieczeństwa wewnętrznego
w państwach postradzieckich
(przedmiot w języku rosyjskim)
dr hab. J.Zieliński, prof.uczelni
wykł.(4,5 godz.) (Z)

Godzina

Konflikt i pokój
(przedmiot w języku angielskim)
dr hab. E. Cieślak, prof.uczelni
wykł. (4,5 godz.) (Z)
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Niedziela ZKwA

13.00-14.00
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Niedziela ZKwA

17.00-18.00

18.00-19.00

System bezpieczeństwa wewnętrznego
w państwach postradzieckich
(przedmiot w języku rosyjskim)
dr hab. J.Zieliński, prof.uczelni
wykł.(4,5 godz.) (Z)

16.00-17.00

Konflikt i pokój
(przedmiot w języku angielskim)
dr hab. E. Cieślak, prof.uczelni
wykł. (4,5 godz.) (Z)

15.00-16.00

19.00-20.00

Termin zjazdu: 24-25 IV 2021

Edukacja dla bezpieczeństwa
dr M.Lipińska-Rzeszutek
ćw.(4 godz.)

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Bezpieczeństwo
zdrowotne i promocja
zdr. dr A. Araucz-Boruc
gr. II
ćw.(3 godz.)

9.00-10.00

Prawne podstawy bezpieczeństwa
dr K.Pawelec
ćw.(4 godz.)

14.00-15.00

Protokół i etykieta instytucji bezp.
dr hab. E. Cieślak, prof.uczelni
wykł. (2 godz.) (Z)

Prawne podstawy bezpieczeństwa
dr K.Pawelec
ćw.(4 godz.)

13.00-14.00

Edukacja dla bezpieczeństwa
dr M.Lipińska-Rzeszutek
ćw.(4 godz.)

12.00-13.00

ZKwA

Bezpieczeństwo
zdrowotne i promocja
zdr. dr A. Araucz-Boruc
gr. II
ćw.(3 godz.)

Seminarium dyplomowe
dr M.Fałdowska
dr P.Szmitkowski
dr J.Ważniewska
ćw.(4 godz.)

10.00-11.00

Edukacja dla bezpieczeństwa
prof. dr hab. J.Kunikowski
wykł. (4 godz.) (Z)

BP Sobota

8.00-9.00

10.00-11.00

11.00-12.00

Godzina

Edukacja dla bezpieczeństwa
dr M.Lipińska-Rzeszutek
ćw.(4 godz.)

Prawne podstawy
bezpieczeństwa
dr K.Pawelec
wykł. (2,5 godz.) (Z)

BP

Edukacja dla bezpieczeństwa
dr M.Lipińska-Rzeszutek
ćw.(4 godz.)

9.00-10.00

ZKwA

Bezpieczeństwo
zdrowotne i promocja
zdr. dr P.Szmitkowski
gr. I
ćw.(3 godz.)

8.00-9.00

BP Sobota

Bezpieczeństwo
zdrowotne i promocja
zdr. dr P.Szmitkowski
gr. I
ćw.(3 godz.)

Godzina
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17.00-18.00

18.00-19.00

W dniach 15 maja i 19 czerwca
2021 r. zajęcia odbywają się
stacjonarnie na Wydziale Nauk
Społecznych

19.00-20.00

Termin zjazdu: 15 V 2021, 19 VI 2021

BP

Niedziela ZKwA

13.00-14.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

Protokół i etykieta instytucji bezp.
dr hab. E. Cieślak, prof.uczelni
wykł. (2 godz.) (Z)

19.00-20.00

Termin zjazdu: 29 -30 V 2021
14.00-15.00
13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

Termin zjazdu: 12-13 VI 2021

System obronny państwa
dr W.Nowak
ćw. (4 godz.)

Rola służb specjalnych w systemie
bezp. państwa
dr R.Śnitko
ćw.(4 godz.)

BP

Bezpieczeństwo
informacyjne państwa
mgr E.Kublik
ćw.(3 godz.)

Stosunki cywilnowojskowe w państwie
dr W.Nowak
ćw. (2,5 godz.)

Bezpieczeństwo
informacyjne państwa
dr hab.S.Topolewski,
prof.uczelni
w.(3 godz.) (Z)

ZKwA

Współczesne zagrożenia
bezpieczeństwa
dr J.Świerczewski
ćw. (3,6 godz.)

12.00-13.00

Współczesne zagrożenia
bezpieczeństwa
dr J.Świerczewski
w. (2,5 godz.) (Z)

Siły zbrojne wybranych
państw NATO
dr
hab.J.Rajchel,prof.ucz.
w. (2,5 godz.) (Z)

BP Sobota

Siły zbrojne wybranych
państw NATO
dr D.Jasiński
ćw.(3 godz.)

11.00-12.00

System obronny państwa
dr W.Nowak
w. (2,5 godz.) (Z)

10.00-11.00

Negocjacje w sytuacjach
kryzysowych
dr G.Wierzbicki
w.(3 godz.) (Z)

10.00-11.00

Stosunki cywilnowojskowe w państwie
dr W.Nowak
w.(3 godz.) (Z)

9.00-10.00

Rola służb specjalnych w
systemie bezp. państwa
dr hab.R.Białoskórski,
pof.uczelni
w. (2,5 godz.) (Z)

8.00-9.00

Asymetryczne
zagrożenia
bezpieczeństwa państwa
dr hab.C.Kalita,prof.ucz.
w.(3 godz.) (Z)

Seminarium dyplomowe
dr M.Fałdowska
dr P.Szmitkowski
dr J.Ważniewska
ćw.(4 godz.)

Godzina

Negocjacje w
sytuacjach
kryzysowych
dr S.Zakrzewska
ćw. (2 godz.)

12.00-13.00

Niedziela ZKwA

Asymetryczne
zagrożenia
bezpieczeństwa państwa
dr D.Krzewniak
ćw.(3 godz.)

Edukacja dla bezpieczeństwa
prof. dr hab. J.Kunikowski
wykł. (3 godz.) (Z)

Protokół i etykieta instytucji
bezp.
dr M.Tołwiński
ćw.(4 godz.)

Prawne podstawy
bezpieczeństwa
dr K.Pawelec
wykł. (2,5 godz.) (Z)

BP

Prawne podstawy bezpieczeństwa
dr K.Pawelec
ćw.(4 godz.)

11.00-12.00

ZKwA

Prawne podstawy bezpieczeństwa
dr K.Pawelec
ćw.(4 godz.)

9.00-10.00

BP Sobota

Protokół i etykieta instytucji
bezp.
dr M.Tołwiński
ćw.(4 godz.)

8.00-9.00

System bezpieczeństwa wewnętrznego
w państwach postradzieckich
(przedmiot w języku rosyjskim)
dr hab. J.Zieliński, prof.uczelni
wykł.(4,5 godz.) (Z)

Godzina

Konflikt i pokój
(przedmiot w języku angielskim)
dr hab. E. Cieślak, prof.uczelni
wykł. (4,5 godz.) (Z)
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Niedziela ZKwA

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

Termin zjazdu: 26-27 VI 2021
Prawne podstawy
bezpieczeństwa
dr K.Pawelec
ćw. (2 godz.)

Edukacja dla
bezpieczeństwa
dr M.LipińskaRzeszutek
ćw.(3 godz.)

System obronny państwa
dr W.Nowak
ćw. (4 godz.)

BP

Negocjacje w sytuacjach
kryzysowych
dr S.Zakrzewska
ćw.(3 godz.)

Edukacja dla
bezpieczeństwa
dr M.LipińskaRzeszutek
ćw.(3 godz.)

Bezpieczeństwo
informacyjne państwa
mgr E.Kublik
ćw.(3 godz.)

ZKwA

Siły zbrojne wybranych
państw NATO
dr D.Jasiński
ćw.(3 godz.)

13.00-14.00

BP Sobota

Prawne podstawy
bezpieczeństwa
dr K.Pawelec
ćw. (2 godz.)

12.00-13.00

Współczesne zagrożenia
bezpieczeństwa
dr J.Świerczewski
ćw. (3,6 godz.)

11.00-12.00

Negocjacje w
sytuacjach
kryzysowych
dr S.Zakrzewska
ćw. (2 godz.)

10.00-11.00

Rola służb specjalnych w systemie
bezp. państwa
dr R.Śnitko
ćw.(4 godz.) s.2.12

9.00-10.00

Stosunki cywilnowojskowe w
państwie
dr W.Nowak
w. (2,2 godz.)

8.00-9.00

Siły zbrojne wybranych
państw NATO
dr D.Jasiński
ćw.(3 godz.)

Godzina

Asymetryczne
zagrożenia
bezpieczeństwa państwa
dr D.Krzewniak
ćw.(3 godz.)

Rozkład zajęć Bezp.narodowe I stopnia - studia niestacj.
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Niedziela ZKwA

Seminarium dyplomowe
dr M.Fałdowska
dr P.Szmitkowski
dr J.Ważniewska
ćw.(4 godz.)

