
Godzina Godzina

15.00-16.00

17.00-18.00

Prawo rodzinne i opiekuńcze                                         

dr J.Kufel-Orłowska                                 

wykł. (3 godz.) s.2.14                   

Prawo rodzinne i opiekuńcze                                         

dr J.Kufel-Orłowska                                 

ćw. (3 godz.) s.2.14                   

Psychologia sądowa                                                        

dr A.Sędek *                                                                                                   

wykł. (5 godz.)  s.2.9                          

bez term. 25.06.2023r.        

Seminarium dyplomowe                 

dr hab.N. Malec, prof. uczelni 

s.2.9                                         

tylko 25.06.2023r. do 18.30

9.00-10.00

18.00-19.00

19.00-

20.00
19.00-20.00

Postępowanie w sprawach nieletnich                                                        

dr M.Sokołowska                                                                                                    

wykł. (3 godz.)  s.3.13                      

15.00-16.00

16.00-17.00

11.00-12.00

9.00-10.00

8
.00
-9
.00

14.00-15.0014.00-15.00

18.00-19.00

17.00-18.00

10.00-11.00

13.00-14.00

10.00-11.00

12.00-13.00

Cyberprzestępczość                                        

dr M.Stempień                                 

ćw. (3 godz.) s.2.14                   

12.00-13.00

11.00-12.00
Postępowanie w sprawach nieletnich                                                        

dr M.Sokołowska                                                                                                    

ćw. (3 godz.)  s.3.13                       

Seminarium dyplomowe                 

dr hab.N. Malec, prof. uczelni 

s.3.10    * 16.04.2023-s.2.11                                                                              

(3,6 godz.)             

Warsztaty mediacji                                         

dr J.Kufel-Orłowska                                 

wykł. (3 godz.) s.2.9                   

02.04.2023 -s.2.11                  

Warsztaty mediacji                                         

dr J.Kufel-Orłowska                                 

lab. (3 godz.) s.2.9                   

02.04.2023 -s.2.11                   

Warsztaty mediacji                                         

dr J.Kufel-Orłowska                                 

lab. (3 godz.) s.2.9                   

02.04.2023 -s.2.11                   

Rozkład zajęć    Kryminologia I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 4, rok  akad. 2022/2023

16.00-17.00

8
.00
-9
.00

13.00-14.00

Rozkład zajęć    Kryminologia I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 4, rok  akad. 2022/2023

Sobota Sobota      Niedziela        Niedziela   

Międzynarodowa współpraca 

organów ścigania                                                        

dr Ł.Świerczewski                                                                                                    

wykł. (3 godz.)  s.3.13                      

Międzynarodowa współpraca 

organów ścigania                                                        

dr Ł.Świerczewski                                                                                                    

ćw. (3 godz.)  s.3.13                      

Polityka kryminalna                                                        

dr J.Świerczewski                                                                                                    

ćw. (3 godz.)  s.3.10                           

* 16.04.2023-s.2.11          

Cyberprzestępczość                                        

dr M.Stempień                                 

wykł. (3 godz.) s.2.14                   

Antropologia sądowa                                          

dr hab.D.Czeszczewik, 

prof.uczelni                                             

wykł. (3 godz.) s.227                              

tylko 26.02.2023r.                         

WNŚiP ul.Prusa 12

Polityka kryminalna                                                        

dr J.Świerczewski                                                                                                    

wykł. (3 godz.)  s.3.10                           

* 16.04.2023-s.2.11          



Godzina Godzina

Toksykologia chemiczna                                          

dr hab.D.Branowska, prof.uczelni                                             

wykł. (3 godz.) s.214                                 

ul.3-go Maja 54                 

Informatyka śledcza                                         

dr M.Pilski                                             

ćw. (3 godz.) s.103                           

ul.Sienkiewicza 51                          

Antropologia sądowa                                          

dr hab.D.Czeszczewik, 

prof.uczelni                                             

wykł. (3 godz.) s.227                      

WNŚiP ul.Prusa 12                 

Antropologia sądowa                                          

dr hab.B.Jakubik, prof.uczelni                                             

ćw. (3 godz.) s.203                                 

WNŚiP ul.Prusa 12                  

Toksykologia chemiczna                                          

dr hab.D.Branowska, prof.uczelni                                             

wykł. (3 godz.) s.214                                 

ul.3-go Maja 54                 

Antropologia sądowa                                          

dr hab.B.Jakubik, prof.uczelni                                             

ćw. (3 godz.) s.203                          

WNŚiP ul.Prusa 12                 

Toksykologia chemiczna                                          

dr hab.D.Branowska, prof.uczelni                                             

lab. (3 godz.) s.214                                 

ul.3-go Maja 54                  

13.00-14.00

Seminarium dyplomowe                 

dr hab.N. Malec, prof. uczelni 

s.2.14                                                  

(3,6 godz.)             

Postępowanie w sprawach 

nieletnich                                                        

dr M.Sokołowska                                                                                                    

wykł. (3 godz.)  s.2.14                    

Termin zjazdu: 04-05.03.2023, 01-02.04.2023, 24-25.06.2023

     Niedziela   

Rozkład zajęć    Kryminologia I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 4, rok  akad. 2022/2023

16.00-17.00

13.00-14.00

Toksykologia chemiczna                                          

dr hab.D.Branowska, prof.uczelni                                             

lab. (4 godz.) s.214                                 

ul.3-go Maja 54                 

12.00-13.00

Termin zjazdu:  25-26.02.2023, 15-16.04.2023

Sobota      Niedziela   

9.00-10.00

Antropologia sądowa                                          

dr hab.B.Jakubik, prof.uczelni                                             

ćw. (3 godz.) s.203                              

WNŚiP ul.Prusa 12               

11.00-12.00

Informatyka śledcza                                         

dr M.Pilski                                             

wykł. (3 godz.) s.103     

ul.Sienkiewicza 51                 

15.00-16.00

8
.00
-9
.00

8
.00
-9
.00

10.00-11.00

14.00-15.00

9.00-10.00

17.00-18.00

19.00-20.00

16.00-17.00

18.00-19.00

19.00-

20.00

11.00-12.00

17.00-18.00

14.00-15.00

18.00-19.00

Toksykologia chemiczna                                          

dr hab.D.Branowska, prof.uczelni                                            

lab. (3 godz.) s.214                                 

ul.3-go Maja 54                  

10.00-11.00

Rozkład zajęć    Kryminologia I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 4, rok  akad. 2022/2023

Postępowanie w sprawach 

nieletnich                                                        

dr M.Sokołowska                                                                                                    

ćw. (3 godz.)  s.2.14                      

Sobota

12.00-13.00

Antropologia sądowa                                          

dr hab.B.Jakubik, prof.uczelni                                             

ćw. (3 godz.) s.203                                       

WNŚiP ul.Prusa 12                  

15.00-16.00

Psychologia sądowa                                                        

dr A.Sędek                                                                                                    

wykł. (4 godz.) s.3.8                  



Godzina

11.00-12.00

17.00-18.00

     Niedziela   

15.00-16.00

10.00-11.00

14.00-15.00

8
.00
-9
.00

19.00-20.00

Termin zjazdu:  18-19.03.2023, 20-21.05.2023  

16.00-17.00

13.00-14.00

12.00-13.00

19.00-

20.00

Sobota

9.00-10.00

Rozkład zajęć    Kryminologia I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 4, rok  akad. 2022/2023

Polityka kryminalna                                                        

dr J.Świerczewski                                                                                                    

ćw. (3 godz.)  s.2.28                      

Termin zjazdu:  06-07.05.2023

18.00-19.00

Informatyka śledcza                                         

dr M.Pilski                                             

wykł. (3 godz.) s. 103                         

ul.Sienkiewicza 51                         

Informatyka śledcza                                         

dr M.Pilski                                             

ćw. (3 godz.) s.103                                   

ul.Sienkiewicza 51                           

19.00-

20.00

Polityka kryminalna                                                        

dr J.Świerczewski                                                                                                    

wykł. (3 godz.)  s.2.28                      

Toksykologia chemiczna                                          

dr hab.D.Branowska, prof.uczelni                                             

lab. (4 godz.) s.214                                 

ul.3-go Maja 54                  

Seminarium dyplomowe                             

dr hab.N. Malec, prof. uczelni s.2.14                                                                               

(3,6 godz.)             

Międzynarodowa współpraca 

organów ścigania                                                        

dr Ł.Świerczewski                                                                                                    

wykł. (3 godz.)  s.2.14                      

Międzynarodowa współpraca 

organów ścigania                                                        

dr Ł.Świerczewski                                                                                                    

ćw. (3 godz.)  s.2.14                      



Termin zjazdu:  10-11.06.2023

19.00-

20.00



J









  


