
Godzina Godzina

19.00-20.00

Specjalistyczny 

język rosyjski                             

dr E.Borkowska                               

ćw.(3 godz.)    

s.2.14                                                                                

Instytucje bezp. wewn. w 

mediach                                            

mgr A.Sędek                            

ćw.(3 godz.) s.2.14                                    

15
00

-17
15                                                                                                                     

19.00-20.00

Termin zjazdu:       24-25 II 2018

12.00-13.00

Międzykulturowość a 

współczesne kino - migracje i 

transformacje                                  

dr A.J.Jędrzejewicz                                                

wykł. (3 godz.) s.2.14                                                                                     

14
00

-16
15                                                                          

18.00-19.00

16.00-17.00

Administracja terytorialna w 

systemie bezp. państwa                               

mgr M.Tołwiński                            

ćw (4 godz.) s.2.14                     

8
15

-11
15

9.00-10.00

11.00-12.00

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne II stopnia - studia niestacj.                                                                                        

I rok sem. 2, rok akad. 2017/2018

NiedzielaSobota Niedziela

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne II stopnia - studia niestacj.                                                                                        

I rok sem. 2, rok akad. 2017/2018

Informacja w służbach 

wywiadowczych                           

dr C.Kalita                               

wykł.(4 godz.)  s.1.11                                                         

11
45

-14
45                                                                  

13.00-14.00

Seminarium magisterskie                        

dr hab.J.Zieliński, prof.UPH  

s.2.14                                                       

dr hab.H.Wyrębek, prof.UPH  

s.2.13                                              

ćw.(4 godz.)                                             

8
30

-11
30

12.00-13.00

14.00-15.00

8
.00
-9
.00

10.00-11.00

Administracja terytorialna w 

systemie bezp. państwa                                 

mgr M.Tołwiński                             

ćw (4 godz.) s.2.14                           

11
45

-14
45                                                                    

15.00-16.00

17.00-18.00

9.00-10.00

10.00-11.00

Instytucje bezp. wewn. w 

mediach                                            

dr M.Fałdowska                            

wykł.(4 godz.) s.2.14                                    

8
30

-11
30                                                                                                                     

Międzykulturowość a 

współczesne kino - migracje i 

transformacje                                  

dr A.J.Jędrzejewicz                                                

wykł. (4 godz.) s.2.13                                                                                     

13
30

-16
30                                                                          

13.00-14.00

Specjalistyczny 

język angielski                             

mgr A.Skums                           

ćw.(3 godz.)  

s.2.13                                                                                   

17.00-18.00

Sobota

8
.00
-9
.00

15.00-16.00

19.00-20.00

17.00-18.00

16.00-17.00

11.00-12.00

14.00-15.00

Administracja terytorialna w 

systemie bezp. państwa                 

dr hab.J.Zieliński, prof.UPH         

w (2 godz.) s.2.13

18.00-19.00

Socjologia                                           

dr C.Kalita                                                           

wykł.(4 godz.)  s.1.11                              

8
30

-11
30                                                                    

Termin zjazdu:       10-11 III 2018

Instytucje bezp. wewn. w 

mediach                                            

mgr A.Sędek                            

ćw.(4 godz.)  s.1.11                                    

15
00

-18
00                                                                                                                     



Godzina Godzina

Administracja terytorialna w 

systemie bezp. państwa                      

dr hab.J.Zieliński, prof.UPH    w 

(2 godz.)  s.2.13

Administracja terytorialna w 

systemie bezp. państwa          dr 

hab.J.Zieliński, prof.UPH   w (2 

godz.) s.2.14

Socjologia                                           

dr C.Kalita                                  

ćw.(3 godz.) s.2.14                                                        

13
30

-15
45 

Informacja w służbach 

wywiadowczych                           

dr C.Kalita                               

wykł.(3 godz.) s.2.14                                                         

16
00

-18
15 

19.00-20.00

14.00-15.00

Specjalistyczny 

język angielski                             

mgr A.Skums                           

ćw.(3 godz.)  

s.2.13                                                                                   

Termin zjazdu:        21-22 IV 2018

15.00-16.00

8
.00
-9
.00

Sobota

16.00-17.00

9.00-10.00

Niedziela

Specjalistyczny 

język angielski                             

mgr A.Skums                           

ćw.(3 godz.)  

s.2.13                                                                                   

Specjalistyczny 

język rosyjski                             

dr E.Borkowska                               

ćw.(3 godz.)    

s.2.14                                                                                

Antropologia bezpieczeństwa             

dr hab. S.Jamoszko, prof.UPH                  

wykł. (4 godz.) s.2.14                      

8
30

-11
30

12.00-13.00

Seminarium magisterskie                        

dr hab.J.Zieliński, prof.UPH  

s.2.14                                                       

dr hab.H.Wyrębek, prof.UPH  

s.2.13                                              

ćw.(4 godz.)                                             

8
30

-11
30

Sobota Niedziela

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne II stopnia - studia niestacj.                                                                                        

I rok sem. 2, rok akad. 2017/2018

Administracja terytorialna w 

systemie bezp. państwa                 

mgr M.Tołwiński                                 

ćw (3 godz.) s.2.14                                  

9
15

-11
30

Instytucje bezp. wewn. w 

mediach                                            

dr M.Fałdowska                                                

wykł. (4 godz.) s.1.7                                                                                     

14
15

-17
15                                                                          

17.00-18.0017.00-18.00

10.00-11.00

9.00-10.00

13.00-14.00

Specjalistyczny 

język rosyjski                             

dr E.Borkowska                               

ćw.(3 godz.)    

s.2.14                                                                                

Seminarium magisterskie                        

dr hab.J.Zieliński, prof.UPH  

s.2.12                                                       

dr hab.H.Wyrębek, prof.UPH  

s.2.11                                              

ćw.(4 godz.)                                             

8
30

-11
30

11.00-12.00

18.00-19.00

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne II stopnia - studia niestacj.                                                                                        

I rok sem. 2, rok akad. 2017/2018

Antropologia bezpieczeństwa             

dr hab. S.Jamoszko, prof.UPH                  

ćw (4 godz.) s.2.14                 

11
45

-14
45

15.00-16.00

19.00-20.00

16.00-17.00

13.00-14.00

12.00-13.00

8
.00
-9
.00

Informacja w służbach 

wywiadowczych                           

dr C.Kalita                               

wykł.(3 godz.) s.2.13                                                         

16
00

-18
15 

10.00-11.00

Socjologia                                           

dr C.Kalita                                  

ćw.(3 godz.) s.2.13                                                         

13
30

-15
45 

11.00-12.00

18.00-19.00

14.00-15.00

Termin zjazdu:      24-25 III 2018     



Godzina Godzina

18.00-19.00

Instytucje bezp. wewn. w 

mediach                                            

mgr A.Sędek                            

ćw.(3 godz.) s.2.14                                    

16
00

-18
15                                                                                                                     

9.00-10.00

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne II stopnia - studia niestacj.                                                                                        

I rok sem. 2, rok akad. 2017/2018

10.00-11.00

17.00-18.00

12.00-13.00 12.00-13.00

9.00-10.00

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne II stopnia - studia niestacj.                                                                                        

I rok sem. 2, rok akad. 2017/2018

Sobota Niedziela Sobota Niedziela

Administracja terytorialna w 

systemie bezp. państwa                           

mgr M.Tołwiński                                

ćw (3 godz.) s.2.14                                  

9
15

-11
30

Specjalistyczny 

język rosyjski                             

dr E.Borkowska                               

ćw.(3 godz.)    

s.2.14                                                                                

Międzykulturowość a 

współczesne kino - migracje i 

transformacje                                  

dr A.J.Jędrzejewicz                                                

wykł. (4 godz.) s.2.14                                                                                    

14
15

-17
15                                                                          

Antropologia bezpieczeństwa             

dr hab. S.Jamoszko, prof.UPH    

ćw. (3 godz.) s.2.14                                  

11
45

-14
00

8
.00
-9
.00

8
.00
-9
.00

Seminarium magisterskie                        

dr hab.J.Zieliński, prof.UPH  

s.2.12                                                       

dr hab.H.Wyrębek, prof.UPH  

s.2.11                                              

ćw.(4 godz.)                                             

8
30

-11
30

Antropologia bezpieczeństwa             

dr hab. S.Jamoszko, prof.UPH                  

wykł. (4 godz.) s.2.14                      

8
30

-11
30

Socjologia                                           

dr C.Kalita                                                         

wykł.(2 godz.) s.2.14

17.00-18.00

13.00-14.00

15.00-16.00

Socjologia                                           

dr C.Kalita                                                           

wykł.(4 godz.)   s.2.12                              

15
00

-18
00                                                                    

Termin zjazdu:        9-10 VI 2018

Administracja terytorialna w 

systemie bezp. państwa              

dr hab.J.Zieliński, prof.UPH           

wykł.(4 godz.) s.2.12                                              

11
45

-14
45

19.00-20.00

Specjalistyczny 

język angielski                             

mgr A.Skums                           

ćw.(3 godz.)  

s.2.13                                                                                   

19.00-20.00

Informacja w służbach 

wywiadowczych                           

dr C.Kalita                               

wykł.(4 godz.) s.2.14                                                         

16
00

-19
00                                                                  

16.00-17.00 16.00-17.00

11.00-12.00 11.00-12.00

10.00-11.00

14.00-15.00 14.00-15.00Instytucje bezp. wewn. w 

mediach                                            

dr M.Fałdowska                                      

w.(2 godz.) s.2.14

18.00-19.00

13.00-14.00

Międzykulturowość a 

współczesne kino - migracje i 

transformacje                                  

dr A.J.Jędrzejewicz                                                

wykł. (4 godz.) s.2.14                                                                                     

8
30

-11
30                                                                          

Specjalistyczny 

język angielski                             

mgr A.Skums                           

ćw.(3 godz.)  

s.2.13                                                                                   

Specjalistyczny 

język rosyjski                             

dr E.Borkowska                               

ćw.(3 godz.)    

s.2.14                                                                                

Termin zjazdu:     26-27 V 2018   

15.00-16.00



Godzina

Termin zjazdu:        23-24 VI 2018

Seminarium magisterskie                        

dr hab.J.Zieliński, prof.UPH  s.2.14                                                       

dr hab.H.Wyrębek, prof.UPH  s.2.13            

ćw.(2 godz.)                                             

11.00-12.00

Niedziela

19.00-20.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

9.00-10.00

Informacja w służbach 

wywiadowczych                           

dr C.Kalita                               

wykł.(4 godz.)  s.2.14                                                         

15
45

-18
45                                                                  

Antropologia bezpieczeństwa             

dr hab. S.Jamoszko, prof.UPH    

ćw. (3 godz.) s.2.14                                 

11
30

-13
45

8
.00
-9
.00

Specjalistyczny 

język angielski                             

mgr A.Skums                           

ćw.(3 godz.)  

s.2.13                                                                                   

Specjalistyczny 

język rosyjski                             

dr E.Borkowska                               

ćw.(3 godz.)    

s.2.14                                                                                

16.00-17.00

Socjologia                                           

dr C.Kalita                                                         

ćw.(2 godz.) s.2.14

Międzykulturowość a 

współczesne kino - migracje i 

transformacje                                  

dr A.J.Jędrzejewicz                                                

wykł. (3 godz.) s.2.14                                                                                     

14
15

-16
30                                                                          

18.00-19.00

17.00-18.00

10.00-11.00

Sobota

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne II stopnia - studia niestacj.                                                                                        

I rok sem. 2, rok akad. 2017/2018

Administracja terytorialna w 

systemie bezp. państwa                             

mgr M.Tołwiński                                              

ćw (4 godz.) s.2.14                     

8
30

-11
30

Antropologia bezpieczeństwa             

dr hab. S.Jamoszko, prof.UPH                                                         

w.(2 godz.) s.2.14


