
Godzina Godzina

17.00-18.00

Termin zjazdu:  9-10.10.2021

16.00-17.00

Język angielski                                              

dr M.Markowska  s.3.7                                              

Język rosyjski                                                

dr E.Borkowska  s.1.8                                   

ćw. 4 godz.                                                  

11.00-12.00

Terminy zajęć z języków obcych:                  

8.10.2021, 22.10.2021, 05.11.2021,              

19.11.2021, 03.12.2021*, 17.12.2021*,                      

14.01.2022,28.01.2022                                                 

* bez zajęć z języka rosyjskiego

10.00-11.00

18.00-19.00

19.00-

20.00

12.00-13.00

15.00-16.00

17.00-18.00

15.00-16.00

14.00-15.0014.00-15.00

11.00-12.00

Ochrona ludności i obrona 

cywilna                                                      

dr P.Szmitkowski                                    

wykł. (3 godz.)  s.2.3                     
9.00-10.00

8
.00
-9
.00

9.00-10.00

10.00-11.00

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne  I stopnia - studia niestacj.                                                                                       
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16.00-17.00

8
.00
-9
.00

13.00-14.00

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne  I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 3, rok  akad. 2021/2022

13.00-14.00

PIĄTEK Sobota

12.00-13.00

     Niedziela   

Przygotowanie do użycia broni 

palnej                                                       

dr M.Tołwiński                                  

lab. (5 godz.)   s.0.79               
Współpraca cywilno-wojskowa                                                      

dr R.Kawka                                  

wykł. (3 godz.)  s.2.3                     

System bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa                                                     

dr M.Fałdowska                                  

wykł. (3 godz.) s.2.3                     

Samorząd terytorialny                                                 

dr A.Dana                                  

wykł. (3 godz.)  s.2.3                    

Współpraca cywilno-wojskowa                                                      

dr R.Kawka                                  

ćw. (4 godz.) s.2.3                     

Termin zjazdu:  

18.00-19.00

19.00-20.00



Godzina Godzina
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System bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa                                                     

dr M.Fałdowska                                  

ćw. (4 godz.)  s.2.3                     

9.00-10.00

     Niedziela   

11.00-12.00

15.00-16.00

Sobota      Niedziela   

9.00-10.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Metodyka pracy naukowej                               

dr R.Roguski                                  

ćw. (3 godz.) s.2.3                   

18.00-19.00

Współpraca cywilno-wojskowa                                                      

dr R.Kawka                                  

wykł. (4 godz.)  s.2.3                     

17.00-18.00

8
.00
-9
.00

8
.00
-9
.00

Samorząd terytorialny                                                     

dr A.Dana                                  

ćw. (4 godz.)   s.2.3              

10.00-11.00

12.00-13.00

16.00-17.00

17.00-18.00

System bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa                                                     

dr M.Fałdowska                                  

ćw. (4 godz.)  s.2.3                     

13.00-14.00 13.00-14.00

Termin zjazdu: 23-24.10.2021

19.00-20.00
19.00-

20.00

14.00-15.00

Termin zjazdu:  6-7.11.2021

18.00-19.00

11.00-12.00

Ochrona ludności i obrona cywilna                                                                                 

dr P.Szmitkowski                                                                                                   

wykł. (4 godz.)  s.2.3                           

Sobota
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Metodyka pracy naukowej                         

dr R.Roguski                                                                                                    

wykł. (4 godz.)  s.0.8B                                                 

Współpraca cywilno-wojskowa                                                      

dr R.Kawka                                  

ćw. (4 godz.) s.2.3                     

Przygotowanie do użycia broni 

palnej                                                       

dr M.Tołwiński                                  

lab. (5 godz.)  s.0.79               

12.00-13.00

10.00-11.00

14.00-15.00

Samorząd terytorialny                                                     

dr A.Dana                                  

ćw. (4 godz.)   s.2.3              

Metodyka pracy naukowej                               

dr R.Roguski                                  

ćw. (4 godz.)   s.2.3             

Ochrona ludności i obrona 

cywilna                                                      

dr P.Szmitkowski                                    

ćw. (3 godz.)  s.2.3                



Godzina Godzina

18.00-19.00
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11.00-12.00 11.00-12.00

8
.00
-9
.00

8
.00
-9
.00

9.00-10.00

Współpraca cywilno-wojskowa                                                      

dr R.Kawka                                  

wykł. (3 godz.)  s.2.3                     

System bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa                                                     

dr M.Fałdowska                                  

wykł. (3 godz.) s.2.3                     17.00-18.00

15.00-16.00

Współpraca cywilno-wojskowa                                                      

dr R.Kawka                                  

ćw. (4 godz.) s.2.3                     

16.00-17.00

Termin zjazdu:  20-21.11.2021

System bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa                                                     

dr M.Fałdowska                                  

wykł. (3 godz.) s.2.3                     

Samorząd terytorialny                                                     

dr A.Dana                                        

wykł. (3 godz.)  s.2.3                    

Metodyka pracy naukowej                         

dr R.Roguski                                                                                                    

wykł. (4 godz.)  s.1.5

Samorząd terytorialny                                                     

dr A.Dana                                  

ćw. (4 godz.)  s.2.3              

     Niedziela   

System bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa                                                     

dr M.Fałdowska                                  

ćw. (4 godz.)  s.2.3                     

14.00-15.00

9.00-10.00

Ochrona ludności i obrona cywilna                                                      

dr P.Szmitkowski                                    

wykł. (3 godz.)  s.2.3                     

Samorząd terytorialny                                                     

dr A.Dana                                        

wykł. (3 godz.)  s.2.3                    

17.00-18.00

     Niedziela   

15.00-16.00

10.00-11.00

Sobota

Przygotowanie do użycia broni 

palnej                                                       

dr M.Tołwiński                                  

lab. (4 godz.)  s.2.3                

12.00-13.00
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16.00-17.00

14.00-15.00

10.00-11.00

13.00-14.00

12.00-13.00

13.00-14.00

Termin zjazdu:  4-5.12.2021

19.00-

20.00

18.00-19.00

19.00-20.00

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne  I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 3, rok  akad. 2021/2022

Sobota
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     Niedziela   

System bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa                                                     

dr M.Fałdowska                                  

ćw. (3 godz.)    s.2.3            

10.00-11.00

Współpraca cywilno-wojskowa                                                      

dr R.Kawka                                  

ćw. (4 godz.) s.2.3                     

Przygotowanie do użycia broni 

palnej                                                       

dr M.Tołwiński                                  

lab. (5 godz.)   s.0.79               

Ochrona ludności i obrona 

cywilna                                                      

dr P.Szmitkowski                                    

ćw. (3 godz.)  s.2.3                

Samorząd terytorialny                                                     

dr A.Dana                                        

ćw. (3 godz.)  s.2.3                    

Sobota

System bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa                                                     

dr M.Fałdowska                                  

wykł. (4 godz.) s.2.3                     

17.00-18.00

15.00-16.00

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne  I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 3, rok  akad. 2021/2022
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15.00-16.00

13.00-14.00

14.00-15.00

9.00-10.00

10.00-11.00

8
.00
-9
.00

Sobota

14.00-15.00

Samorząd terytorialny                                                     

dr A.Dana                                        

wykł. (3 godz.)  s.2.3                    

Termin zjazdu:  18-19.12.2021 Termin zjazdu:  15-16.01.2022

17.00-18.00

18.00-19.00 18.00-19.00

     Niedziela   

16.00-17.00

11.00-12.00

12.00-13.00

Samorząd terytorialny                                                     

dr A.Dana                                        

wykł. (3 godz.)  s.2.3                    

11.00-12.00

8
.00
-9
.00

9.00-10.00

13.00-14.00

Przygotowanie do użycia broni 

palnej                                                       

dr M.Tołwiński                                  

lab. (2 godz.)   s.0.79                  

19.00-

20.00
19.00-20.00

System bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa                                                     

dr M.Fałdowska                                  

wykł. (2 godz.) s.2.3

16.00-17.00

12.00-13.00

Współpraca cywilno-wojskowa                                                      

dr R.Kawka                                                   

ćw. (4 godz.)   s.2.3                    

Przygotowanie do użycia broni 

palnej                                                       

dr M.Tołwiński                                  

lab. (4 godz.)   s.0.79                 



Godzina

J

Metodyka pracy naukowej                               

dr R.Roguski                                  

ćw. (3 godz.)  s.2.3                

11.00-12.00

8
.00
-9
.00

18.00-19.00

9.00-10.00

10.00-11.00

Ochrona ludności i obrona 

cywilna                                                                                 

dr P.Szmitkowski                                                                                                   

ćw. (4 godz.)   s.2.3                    

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

Przygotowanie do użycia broni 

palnej                                                       

dr M.Tołwiński                                  

lab. (5 godz.)    s.0.79            

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

19.00-

20.00

Termin zjazdu:  30.01.2022

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne  I stopnia - studia niestacj.                                                                                       
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Sobota      Niedziela   


