Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne II stopnia - studia niestacj.
II rok sem. 3, rok akad. 2018/2019

.00

SP. BIiC

.00

SP. SBW

9.00-10.00
9.00-10.00

Regionalizacja i
instytucjonalizacja
bezpieczeństwa
dr R.Śnitko
ćw.(5 godz.) s. 1.7
830-1230

10.00-11.00

11.00-12.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

SP. BIiC

SP. SBW

Seminarium magisterskie
dr hab.H.Wyrębek, prof.UPH
s.2.12
dr hab.J.Zieliński, prof.UPH
s.2.13
ćw.(3 godz.)
Bezp. inform. w Ochrona porządku
systemach teleinf.
konstytucyjnego
dr hab.H.Wyrębek dr hab.J.Zieliński
w.(2 godz.) s.2.12 w.(2 godz.) s.2.13

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00
16.00-17.00
17.00-18.00

Bezp. inform. w Ochrona porządku
systemach teleinf.
konstytucyjnego
dr hab.H.Wyrębek mgr M.Tołwiński
ćw.(2 godz.) s.2.12 ćw.(2 godz.) s.2.13

Komunikacja z mediami w
zarządzaniu
dr A.Sędek
ćw.(4 godz.) s.2.12

15.00-16.00

13.00-14.00

Prawne aspekty
bezpieczeństwa informacji
mgr M.Tołwiński
ćw.(4 godz.) s.2.13

14.00-15.00

Komunikacja z
mediami w
zarządzaniu
dr B.Gałek
w.(3 godz.) s.1.7

Bezpieczeństwo informacyjne
państwa
dr hab. S. Topolewski,
prof.UPH
w.(4 godz.) s.2.13

12.00-13.00

13.00-14.00

17.00-18.00

SP. BIiC - Sp. Bezpieczeństwo
Informacji i Cyberprzestrzeni

18.00-19.00

18.00-19.00

19.00-20.00

19.00-20.00

SP. SBW - Sp. Służby
Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Termin zjazdu:

23 IX 2018

Niedziela

.00

8 -9

Termin zjazdu:

13-14 X 2018

SP. BIiC

SP. SBW

Cyberbezpieczeń- Współpraca służb,
stwo
inspekcji i straży
dr R.Białoskórski
dr G.Wierzbicki
w.(2 godz.) s.2.13 w.(2 godz.) s.2.14

Cyberprzestrzeńśrodowisko ….
dr M.Niedbała
w.(2 godz.) s.2.13

Współpraca służb,
inspekcji i straży
dr G.Wierzbicki
ćw.(3 godz.) s.2.14

.00

8 -9

Sobota

Godzina

Kompetencje i
organizacja Policji
dr K. Łojek
w.(2 godz.) s.2.14

Kompetencje i organizacja
Policji
dr K. Łojek
ćw.(4 godz.) s.2.14

Niedziela

Cyberbezpieczeństwo
dr R.Białoskórski
ćw.(4 godz.) s.2.13

Sobota

Cyberprzestrzeń- środowisko,
zagrożenia, wyzwania
dr M.Niedbała
ćw.(4 godz.) s.2.13

Godzina
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9.00-10.00

10.00-11.00

e-kultura w XXI wieku
dr B.Stelingowska
wykł.(4 godz.) s. 1.9
830-1130

15.00-16.00

16.00-17.00

9.00-10.00

10.00-11.00

SP. BIiC

SP. SBW

Seminarium magisterskie
dr hab.H.Wyrębek, prof.UPH
s.2.12
dr hab.J.Zieliński, prof.UPH
s.2.13
ćw.(4 godz.)

Strategia bezpieczeństwa
wybranych państw
dr R.Kawka
ćw.(3 godz.) s. 1.9
00
15
15 -17

Współpraca służb,
inspekcji i straży
dr G.Wierzbicki
w.(3 godz.) s.2.13

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

17.00-18.00

18.00-19.00

18.00-19.00

19.00-20.00

19.00-20.00

Termin zjazdu:

27-28 X 2018

Bezp. inform. w Ochrona porządku
systemach teleinf.
konstytucyjnego
dr hab.H.Wyrębek dr hab.J.Zieliński
w.(2 godz.) s.2.12 w.(2 godz.) s.2.13
Bezp. inform. w Ochrona porządku
systemach teleinf.
konstytucyjnego
dr hab.H.Wyrębek mgr M.Tołwiński
ćw.(2 godz.) s.2.12 ćw.(2 godz.) s.2.13

Termin zjazdu:

Komunikacja z mediami w
zarządzaniu
dr A.Sędek
ćw.(4 godz.) s.2.12

14.00-15.00

Współpraca służb, inspekcji i
straży
dr G.Wierzbicki
ćw.(4 godz.) s.2.13

13.00-14.00

Strategia bezpieczeństwa
wybranych państw
dr R.Kawka
wykł.(4 godz.) s. 1.9
1145-1445

Bezpieczeństwo
informacyjne państwa
dr hab. S.
Topolewski,
prof.UPH
w.(3 godz.) s.2.12

12.00-13.00

.00

11.00-12.00

Prawne aspekty
bezpieczeństwa informacji
dr A.Dana
w.(4 godz.) s.2.12

11.00-12.00

.00

8 -9

17-18 XI 2018

SP. BIiC

SP. SBW

CyberbezpieczeńStraż Pożarna w
stwo
systemie sł. rat.
dr R.Białoskórski
dr R.Dmowski
w.(2 godz.) s.2.28 w.(2 godz.) s.2.27

Cyberprzestrzeńśrodowisko ….
dr M.Niedbała
w.(2 godz.) s.2.28

Straż Pożarna w systemie
służb ratowniczych
dr R.Dmowski
ćw.(4 godz.) s.2.27

Regionalizacja i
instytucjonalizacja
bezpieczeństwa
dr R.Śnitko
ćw.(4 godz.) s. 1.9
30
30
8 -11

SP. SBW

Niedziela

Kompetencje i
organizacja Policji
dr K. Łojek
w.(2 godz.) s.2.27

Kompetencje i organizacja
Policji
dr K. Łojek
ćw.(4 godz.) s.2.27

SP. BIiC

.00

8 -9

Sobota

Godzina

Prawne aspekty
bezpieczeństwa informacji
mgr M.Tołwiński
ćw.(4 godz.) s.2.13

.00

Niedziela

Cyberbezpieczeństwo
dr R.Białoskórski
ćw.(4 godz.) s.2.28

Sobota

Godzina
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Bezpieczeństwo informacyjne
państwa
mgr D.Jarnicki
ćw.(4 godz.) s.2.28

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne II stopnia - studia niestacj.
II rok sem. 3, rok akad. 2018/2019

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

e-kultura w XXI wieku
dr B.Stelingowska
wykł.(4 godz.) s. 1.5
1145-1445

13.00-14.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

Prawne aspekty
bezpieczeństwa informacji
dr A.Dana
w.(4 godz.) s.2.1

14.00-15.00

e-kultura w XXI wieku
dr B.Stelingowska
wykł.(2 godz.) s. 1.10
1015-1145
Straż Pożarna w
systemie sł. rat.
dr R.Dmowski
w.(2 godz.) s.1.9

.00

.00

8 -9

9.00-10.00

10.00-11.00

12.00-13.00

14.00-15.00

Bezp. inform. w Ochrona porządku
systemach teleinf.
konstytucyjnego
dr hab.H.Wyrębek dr hab.J.Zieliński
w.(2 godz.) s.2.12 w.(2 godz.) s.2.13

Bezp. inform. w
systemach teleinf.
dr hab.H.Wyrębek
ćw.(2 godz.) s.2.12

16.00-17.00

17.00-18.00

19.00-20.00

19.00-20.00

Termin zjazdu:

SP. BIiC

SP. SBW

CyberbezpieczeńStraż Pożarna w
stwo
systemie sł. rat.
dr R.Białoskórski
dr R.Dmowski
w.(2 godz.) s.2.28 w.(2 godz.) s.2.27

Komunikacja z
CyberprzestrzeńKompetencje i
mediami w
środowisko ….
organizacja Policji
zarządzaniu
dr M.Niedbała
dr K. Łojek
dr B.Gałek
w.(2 godz.) s.2.28 w.(2 godz.) s.2.27
w.(2 godz.) s.2.13

15.00-16.00

18.00-19.00

8-9 XII 2018

Seminarium magisterskie
dr hab.H.Wyrębek, prof.UPH
s.2.12
dr hab.J.Zieliński, prof.UPH
s.2.13
ćw.(4 godz.)

13.00-14.00

Ochrona porządku
konstytucyjnego
mgr M.Tołwiński
ćw.(2 godz.) s.1.9

SP. SBW

11.00-12.00

18.00-19.00

Termin zjazdu:

SP. BIiC

Straż Pożarna w systemie
służb ratowniczych
dr R.Dmowski
ćw.(4 godz.) s.2.27

Regionalizacja i
instytucjonalizacja
bezpieczeństwa
dr R.Śnitko
ćw.(4 godz.) s. 1.5
30
30
8 -11

e-kultura w XXI wieku
dr B.Stelingowska
wykł.(2 godz.) s. 1.11
15 45
8 -9

Niedziela

Regionalizacja i
instytucjonalizacja
bezpieczeństwa
dr R.Śnitko
ćw.(4 godz.) s. 1.7
1515-1815

15-16 XII 2018

Kompetencje i organizacja
Policji
dr K. Łojek
ćw.(4 godz.) s.2.27

SP. SBW

Sobota

Godzina

Cyberbezpieczeństwo
dr R.Białoskórski
ćw.(4 godz.) s.2.28

SP. BIiC

Straż Pożarna w systemie
służb ratowniczych
dr R.Dmowski
ćw.(4 godz.) s.1.9

.00

Prawne aspekty
bezpieczeństwa informacji
mgr M.Tołwiński
ćw.(4 godz.) s.1.10

.00

8 -9

Niedziela

Bezpieczeństwo
informacyjne państwa
mgr D.Jarnicki
ćw.(3 godz.) s.1.10

Sobota

Godzina
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Cyberprzestrzeń- środowisko,
zagrożenia, wyzwania
dr M.Niedbała
ćw.(4 godz.) s.2.28

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne II stopnia - studia niestacj.
II rok sem. 3, rok akad. 2018/2019

Seminarium magisterskie
dr hab.H.Wyrębek, prof.UPH
s.2.12
dr hab.J.Zieliński, prof.UPH
s.2.13
ćw.(4 godz.)

11.00-12.00

12.00-13.00

Bezp. inform. w Ochrona porządku
systemach teleinf.
konstytucyjnego
dr hab.H.Wyrębek dr hab.J.Zieliński
w.(2 godz.) s.2.12 w.(2 godz.) s.2.13

SP. BIiC

SP. SBW

CyberbezpieczeńStraż Pożarna w
stwo
systemie sł. rat.
dr R.Białoskórski
dr R.Dmowski
w.(2 godz.) s.2.28 w.(2 godz.) s.2.27

13.00-14.00

16.00-17.00

17.00-18.00

Strategia bezpieczeństwa
wybranych państw
dr R.Kawka
wykł.(3 godz.) s. 1.7
30
45
13 -15
Strategia bezpieczeństwa
wybranych państw
dr R.Kawka
ćw.(3 godz.) s. 1.7
00
15
16 -18

Kompetencje i organizacja
Policji
dr K. Łojek
ćw.(4 godz.) s.2.27

15.00-16.00

.00

10.00-11.00

11.00-12.00

14.00-15.00

e-kultura w XXI wieku
dr B.Stelingowska
wykł.(2 godz.) s. 1.7
Strategia bezpieczeństwa
wybranych państw
dr R.Kawka
wykł.(3 godz.) s. 1.7
1015-1230

Strategia bezpieczeństwa
wybranych państw
dr R.Kawka
ćw.(4 godz.) s. 1.7
1245-1545

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

19.00-20.00

12-13 I 2019

SP. SBW

12.00-13.00

18.00-19.00

Termin zjazdu:

SP. BIiC

9.00-10.00

13.00-14.00

CyberprzestrzeńKompetencje i
środowisko ….
organizacja Policji
dr M.Niedbała
dr K. Łojek
w.(2 godz.) s.2.28 w.(2 godz.) s.2.27

Cyberprzestrzeń- środowisko,
zagrożenia, wyzwania
dr M.Niedbała
ćw.(4 godz.) s.2.28

14.00-15.00

.00

8 -9

Termin zjazdu:

Regionalizacja i
instytucjonalizacja
bezpieczeństwa
dr R.Śnitko
ćw.(3 godz.) s. 1.7
00
15
16 -18

26-27 I 2019

Niedziela
SP. BIiC

SP. SBW

CyberbezpieczeńStraż Pożarna w
stwo
systemie sł. rat.
dr R.Białoskórski
dr R.Dmowski
w.(2 godz.) s.2.28 w.(2 godz.) s.2.27

Straż Pożarna w systemie
służb ratowniczych
dr R.Dmowski
ćw.(4 godz.) s.2.27

10.00-11.00

SP. SBW

Sobota

Godzina

CyberprzestrzeńKompetencje i
środowisko ….
organizacja Policji
dr M.Niedbała
dr K. Łojek
w.(2 godz.) s.2.28 w.(2 godz.) s.2.27

Kompetencje i organizacja
Policji
dr K. Łojek
ćw.(4 godz.) s.2.27

9.00-10.00

SP. BIiC

Straż Pożarna w systemie
służb ratowniczych
dr R.Dmowski
ćw.(4 godz.) s.2.27

.00

Cyberbezpieczeństwo
dr R.Białoskórski
ćw.(4 godz.) s.2.28

.00

8 -9

Niedziela

Cyberbezpieczeństwo
dr R.Białoskórski
ćw.(4 godz.) s.2.28

Sobota

Godzina
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Cyberprzestrzeń- środowisko,
zagrożenia, wyzwania
dr M.Niedbała
ćw.(4 godz.) s.2.28

Rozkład zajęć Bezp.wewnętrzne II stopnia - studia niestacj.
II rok sem. 3, rok akad. 2018/2019

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Seminarium magisterskie
dr hab.H.Wyrębek, prof.UPH
s.2.12
dr hab.J.Zieliński, prof.UPH
s.2.13
ćw.(3 godz.)

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

Termin zjazdu:
2-3 II 2019

SP. BIiC
Komunikacja z
mediami w
zarządzaniu
dr B.Gałek
w.(3 godz.) s.2.28

Bezpieczeństwo
informacyjne państwa
dr hab. S.
Topolewski,
prof.UPH
w.(3 godz.) s.2.27

Sobota

Współpraca służb,
inspekcji i straży
dr G.Wierzbicki
ćw.(3 godz.) s.2.14

10.00-11.00

SP. SBW

Cyberprzestrzeń- środowisko,
zagrożenia, wyzwania
dr M.Niedbała
ćw.(4 godz.) s.2.27

9.00-10.00

SP. BIiC

Ochrona porządku
konstytucyjnego
mgr M.Tołwiński
ćw.(4 godz.) s.2.12

Godzina

Komunikacja z mediami w
zarządzaniu
dr A.Sędek
ćw.(4 godz.) s.2.12

.00

Współpraca służb,
inspekcji i straży
dr G.Wierzbicki
ćw.(3 godz.) s.2.12

.00

Bezp. inform. w systemach
teleinf.
dr hab.H.Wyrębek, prof. UPH
ćw.(4 godz.) s.1.7

8 -9

Bezpieczeństwo
informacyjne państwa
mgr D.Jarnicki
ćw.(3 godz.) s.2.28
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Niedziela
SP. SBW

e-kultura w XXI wieku
dr B.Stelingowska
wykł.(4 godz.) s. 1.7
1100-1400

Współpraca służb,
inspekcji i straży
dr G.Wierzbicki
w.(2 godz.) s.2.14

