
Godzina                             

od - do

* zajęcia z dr Małgorzatą Lipińską-Rzeszutek do 

godz. 20.00  w 

dn.01.03.,08.03.,15.03.,22.03.,29.03.,05.04.14.06.br.

T.A.23.02,09.03,23.03,06.04,   

20.04,11.05,25.05,15.06

 Protokół i etykieta  instytucji bezpieczeństwa 

(w) dr hab.Eugeniusz Cieślak,prof.UPH   

term.A                   s.1.11                                                                       

Bezpieczeństwo polityczne współczesnego 

państwa (w) dr hab.Arkadiusz 

Indraszczyk,prof.UPH     term.B     s.1.11

Seminarium dyplomowe                      

prof.dr hab.Zofia Chyra -

Rolicz s.2.8   

Siły zbrojne w 

systemach politycznych 

państw NATO (ćw) gr.2   

dr Włodzimierz Nowak 

s.2.13

T.B.26.02,12.03,26.03,16.04,30.04,  

14.05,28.05,04.06

Rola służb specjalnych w sytemie 

bezpieczeństwa państwa (ćw)  gr.2                     

dr Robert Białoskórski    s.3.12

Bezpieczeństwo 

zdrowotne i 

promocja 

zdrowia(ćw)gr.3 dr 

Paweł Szmitkowski 

s.2.12

T.A.21.02,07.03,21.03,04.04,18.04,09.05, 

30.05,13.06

Prawne podstawy bezpieczeństwa(ćw) gr.2                                

dr Joanna Ważniewska  term.A s.1.9                                  

Protokół i etykieta  instytucji bezpieczeństwa (ćw)  

mgr  Maciej Tołwiński  term.B  s.1.7 

Siły zbrojne w systemach 

politycznych państw NATO 

(ćw) gr.1 dr hab.Jan 

Rajchel,prof.UPH  s.2.7

Seminarium dyplomowe                      

dr Małgorzata Lipińska-

Rzeszutek  s. 2.14      *

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

Bezpieczeństwo polityczne współczesne 

(ćw)  gr.2                                                    

mgr Andrzej Sędek   s.3.12

13.00 - 14.00

T.A.20.02,06.03,20.03,10.04,24.04, 

15.05,29.05,12.06

Rola służb specjalnych w sytemie 

bezpieczeństwa państwa (ćw)  gr.1                     

dr inż. Mateusz Niedbała   s.2.15

15.00 - 16.00

19.00 - 20.00

Termin

Seminarium dyplomowe                      

dr Beata Gałek       s.2.16                                   

dr Malina Kaszuba   s.2.12                    

Bezpieczeństwo 

zdrowotne i promocja 

zdrowia(ćw)gr.1 dr 

Paweł Szmitkowski 

s.2.12

8.00 - 9.00

CZWARTEK

9.00 - 10.00

                      Rok akademicki 2017/2018

PONIEDZIAŁEK

 II rok  Bezpieczeństwo Narodowe sp. Bezpieczeństwo Państwa, semestr 4 ,   studia stacjonarne I-go stopnia

PIĄTEK

ROZKŁAD ZAJĘĆ

Stosunki cywilno-

wojskowe w państwie 

(ćw) gr.2   dr hab. 

Stanisław Topolewski  

s.2.3

Asymetryczne zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa (ćw)  gr.2                   

dr Daria Krzewniak   s.3.23

10.00 - 11.00 Edukacja dla bezpieczeństwa (w)                                                                            

prof.dr hab. Jerzy Kunikowski              

s.0.8B

WTOREK

14.00 - 15.00

ŚRODA

Prawne podstawy bezpieczeństwa (w) dr Joanna 

Ważniewska  term.B              s.0.8B                                                                   

Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

(w)     dr Daria Krzewniak       term.A  s.0.8B

Siły zbrojne w systemach politycznych państw 

NATO (w)  dr hab.Jan Rajchel,prof.UPH          

term.A           s.1.9                                                                   

Stosunki cywilno-wojskowe w państwie (w)                               

dr hab. Stanisław Topolewski      term.B    s.1.9

T.B.02.03,16.03,13.04,27.04,   

18.05,08.06,11.06,15.06

T.B.01.03,15.03,29.03,12.04,26.04,    

17.05,07.06,14.06,

T.A.19.02,05.03,19.03,09.04.23.04,  

07.05,21.05,04.06

T.B.28.02,14.03,28.03,11.04,25.04,23.05, 

06.06,13.06

Stosunki cywilno-

wojskowe w 

państwie (ćw) gr.1  

dr hab. Stanisław 

Topolewski s.3.8

12.00 - 13.00

11.00 - 12.00

Edukacja dla bezpieczeństwa(ćw)                            

dr Agnieszka Araucz - Boruc s.3.24

T.A.22.02,08.03,22.03,05.04,19.04,  

10.05,24.05,14.06

T.B.27.02,13.03,27.03,17.04,08.05, 

22.05,05.06,12.06  

18.00 - 19.00

Bezpieczeństwo polityczne 

współczesnego państwa (ćw) gr.1                    

dr Renata Tarasiuk  s.2.16

Asymetryczne zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa (ćw)  gr.1                     

dr Cezary Kalita  s.2.16

Bezpieczeństwo 

zdrowotne i 

promocja 

zdrowia(ćw)gr.2 dr 

Paweł Szmitkowski 

s.2.12








