
Godzina Godzina

Metodologia badań z elementami 

statystyki                                                                                 

dr hab.S.Sobczak, prof uczelni                                                                                                   

lab. (4,5 godz.)  s.0.70                           

Wiktymologia                                                        

dr hab.Norbert Malec, 

prof.uczelni                                                                                                   

wykł. (4,5 godz.)  s.3.13                           

Metodologia badań z elementami 

statystyki                                                                                 

dr hab.S.Sobczak, prof uczelni                                                                                                   

lab. (4,5 godz.)  s.0.70                           

15.00-16.00

17.00-18.00

Prawa i wolności człowieka                                                        

dr M.Lipińska-Rzeszutek                                                                                                    

wykł. (3 godz.)  s.2.28                      

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-

20.00
19.00-20.00

14.00-15.0014.00-15.00

18.00-19.00

11.00-12.00

9.00-10.00

8
.00
-9
.00

9.00-10.00

10.00-11.00

13.00-14.00

Język angielski                                              

mgr D.Olejnik  s.2.15                                              

Język rosyjski                                                

dr E.Kozak  s.3.13                                   

ćw. 4 godz.                                                  

11.00-12.00

Postępowanie karne                                                                                 

dr K.Pawelec                                                                                                   

ćw. (4,5 godz.)  s.2.28                           

     Niedziela   

Metodologia badań z elementami 

statystyki                                                                                 

dr hab.S.Sobczak, prof uczelni                                 

wykł. (3 godz.)  s.2.13                     

Suicydologia                                                        

dr hab.Norbert Malec, 

prof.uczelni                                                                                                   

wykł. (4,5 godz.)  s.3.13                           

Metodologia badań z elementami 

statystyki                                                                                 

dr hab.S.Sobczak, prof uczelni                                 

wykł. (3 godz.)  s.2.11                     

Suicydologia                                                        

dr D.Krzewiak                                                                                                    

ćw. (3 godz.)  s.2.28                    

Język angielski                                              

mgr D.Olejnik  s.2.15                                              

Język rosyjski                                                

dr E.Kozak  s.3.13                                   

ćw. 4 godz.                                                  
10.00-11.00

12.00-13.00

Rozkład zajęć    Kryminologia I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 3, 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. 3, rok  akad. 2022/2023

Postępowanie karne                                                                                 

dr K.Pawelec                                                                                                   

ćw. (4,5 godz.)  s.3.13                           

Sobota Sobota

12.00-13.00

     Niedziela   

Termin zjazdu:  8-9.10.2022 Termin zjazdu: 22-23.10.2022



Godzina Godzina

13.00-14.0013.00-14.00

Prawa i wolności człowieka                                                        

dr M.Lipińska-Rzeszutek                                    

wykł. (2 godz.)  s.3.12                

Prawa i wolności człowieka                                                        

dr M.Lipińska-Rzeszutek                                    

ćw. (2 godz.)  s.3.12                

Rozkład zajęć    Kryminologia I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 3, rok  akad. 2022/2023

16.00-17.00

9.00-10.00

     Niedziela   Sobota      Niedziela   

9.00-10.00

Język angielski                                              

mgr D.Olejnik  s.3.11                                              

Język rosyjski                                                

dr E.Kozak  s.3.13                                   

ćw. 4 godz.                                                  

11.00-12.00

15.00-16.00

8
.00
-9
.00

8
.00
-9
.00

10.00-11.00

12.00-13.00

14.00-15.00

15.00-16.00

17.00-18.00

19.00-20.00

18.00-19.00

Termin zjazdu:  12-13.11.2022, 17-18.12.2022 

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-

20.00

11.00-12.00

Sobota

Rozkład zajęć    Kryminologia I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 3, rok  akad. 2022/2023

12.00-13.00

10.00-11.00

14.00-15.00

Język angielski                                              

mgr D.Olejnik  s.2.15                                              

Język rosyjski                                                

dr E.Kozak  s.3.13                                   

ćw. 4 godz.                                                  

Suicydologia                                                        

dr hab.Norbert Malec, prof.uczelni                                                                                                   

wykł. (4,5 godz.)  s.2.15                           

Wiktymologia                                                        

dr hab.Norbert Malec, prof.uczelni                                                                                                   

wykł. (4,5 godz.)  s.2.15                           

Bezpieczeństwo informacyjne                               

dr hab.S.Topolewski,prof.uczelni                                 

wykł. (3 godz.) s.3.11                   
Postępowanie karne                                                                                 

dr J.Kufel-Orłowska                                                                                                  

wykł. (4,5 godz.)  s.3.12                           

Prawa i wolności człowieka                                                        

dr M.Lipińska-Rzeszutek                                    

wykł. (2 godz.)  s.2.12                

Prawa i wolności człowieka                                                        

dr M.Lipińska-Rzeszutek                                    

ćw. (2 godz.)  s.2.12                

Termin zjazdu:  26-27.11.2022

Postępowanie karne                                                                                 

dr J.Kufel-Orłowska                                                                                                  

wykł. (4,5 godz.)  s.2.12                           

Wiktymologia                               

dr J.Kufel-Orłowska                                  

ćw. (3 godz.)   s.2.12             

Bezpieczeństwo informacyjne                               

dr hab.S.Topolewski,prof.uczelni                                 

ćw. (3 godz.) s.3.11                   

Wiktymologia                               

dr J.Kufel-Orłowska                                  

ćw. (3 godz.)   s.3.12             



Godzina Godzina

Bezpieczeństwo informacyjne                               

dr hab.S.Topolewski,prof.uczelni                                 

wykł. (3 godz.) s.3.11                   

Postępowanie karne                                                                                 

dr J.Kufel-Orłowska                                                                                                  

wykł. (4,5 godz.)  s.2.10                           

Termin zjazdu:  10-11.12.2022

16.00-17.00

Język angielski                                              

mgr D.Olejnik  s.3.11                                              

Język rosyjski                                                

dr E.Kozak  s.3.13                                   

ćw. 4 godz.                                                  

18.00-19.00

11.00-12.00

17.00-18.00

     Niedziela   

15.00-16.00

10.00-11.00

14.00-15.00

Rozkład zajęć    Kryminologia I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 3, rok  akad. 2022/2023

11.00-12.00

8
.00
-9
.00

8
.00
-9
.00

9.00-10.00

Rozkład zajęć    Kryminologia I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 3, rok  akad. 2022/2023

9.00-10.00

16.00-17.00

13.00-14.00

12.00-13.00

13.00-14.00

Sobota

12.00-13.00

14.00-15.00

15.00-16.00

18.00-19.00

19.00-20.00
19.00-

20.00

Sobota

Termin zjazdu:  21-22.01.2023

17.00-18.00

     Niedziela   

Bezpieczeństwo informacyjne                               

dr hab.S.Topolewski,prof.uczelni                                 

ćw. (3 godz.) s.3.11                   

Metodologia badań z elementami 

statystyki                                                                                 

dr hab.S.Sobczak, prof uczelni                                                                                                   

lab. (4,5 godz.)  s.0.70                           

Bezpieczeństwo informacyjne                               

dr hab.S.Topolewski,prof.uczelni                                 

wykł. (3 godz.) s.2.10                  

Bezpieczeństwo informacyjne                               

dr hab.S.Topolewski,prof.uczelni                                 

ćw. (3 godz.) s.2.10                   
Metodologia badań z elementami 

statystyki                                                                                 

dr hab.S.Sobczak, prof uczelni                                 

wykł. (3 godz.)  s.2.15                     

Metodologia badań z elementami 

statystyki                                                                                 

dr hab.S.Sobczak, prof uczelni                                                                                                   

lab. (4,5 godz.)  s.0.70                           Suicydologia                                                        

dr D.Krzewiak                                                                                                    

ćw. (3 godz.)  s.2.13                      

Postępowanie karne                                                                                 

dr K.Pawelec                                                                                                   

ćw. (4,5 godz.)  s.2.13                           

Język angielski                                              

mgr D.Olejnik  s.2.15                                              

Język rosyjski                                                

dr E.Kozak  s.3.13                                   

ćw. 4 godz.                                                  
10.00-11.00



Godzina Godzina

18.00-19.00

19.00-

20.00

Prawa i wolności człowieka                                                        

dr M.Lipińska-Rzeszutek                                                                                                    

ćw. (3 godz.)  s.2.13                      

Termin zjazdu:  29.01.2023 

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

Rozkład zajęć    Kryminologia I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 3, rok  akad. 2022/2023

Sobota      Niedziela   

8
.00
-9
.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

Suicydologia                                                        

dr D.Krzewiak                                                                                                    

ćw. (3 godz.)  s.2.13                      

Postępowanie karne                                                                                 

dr K.Pawelec                                                                                                   

ćw. (4,5 godz.)  s.2.13                           

Rozkład zajęć    Kryminologia I stopnia - studia niestacj.                                                                                       

II rok sem. 3, rok  akad. 2022/2023

Sobota      Niedziela   

8
.00
-9
.00

Język angielski                                              

mgr D.Olejnik  s.2.10                                              

Język rosyjski                                                

dr E.Kozak  s.2.13                                   

ćw. 4 godz.                                                  

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

Suicydologia                                                        

dr hab.Norbert Malec, prof.uczelni                                                                                                   

wykł. (4,5 godz.)  s.2.10                          

12.00-13.00

19.00-20.00

Termin zjazdu:  04.02.2023 

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

Wiktymologia                                                        

dr hab.Norbert Malec, prof.uczelni                                                                                                   

wykł. (4,5 godz.)  s.2.10                          

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00



J









  


