
Kierunek:  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb:  NIESTACJONARNE, rok studiów:  I, semestr:  PIERWSZY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIOT PROWADZĄCY 
Forma 

zaliczenia 
TERMIN „0”/ I 

 
TERMIN II 

 

Filozofia prof. zw. dr hab. Jerzy Ochmann E 
23 stycznia – na ostatnich zajęciach 

06 luty (niedziela) – godz. 10.00  
20 luty (niedziela) – godz. 11.00 

Psychologia dr Wojciech Czajkowski Z 
23 stycznia – na ostatnich zajęciach 

06 luty (niedziela) – godz. 11.00 
19 luty (sobota)  – godz. 12.00 

(TEAMS) 

Organizacja i zarządzanie dr Bogusław Płonka E/Z 
„0” ------------------------- 

05 luty (sobota) – godz. 10.00 
26 luty (sobota) godz. 10.00 [teams] 

Sztuki i sporty walki mgr Marian Łukaszczyk Z 
29 stycznia – na ostatnich zajęciach 
05 luty (sobota) – godz. 12.00-13.00 

20 luty (niedziela) – godz. 12.00-13.00 

Język angielski mgr inż. Maja Kwaśniewska-Suflita Z 
30 stycznia – na ostatnich zajęciach 

05 luty (sobota) – godz. 11.00  
20 luty (niedziela)  – godz. 10.00 

Nauka o Państwie i prawie dr Izabela Wrzoszczyk E/Z 
30 stycznia – na ostatnich zajęciach 

(TEAMS) 
19 luty (sobota) – godz. 10.00 

(TEAMS) 

Bezpieczeństwo i higiena pracy prof. nzw. dr hab. Antoni Olak Z 
22 stycznia – na ostatnich zajęciach 

05 luty (sobota) godz. 9.00 

 
19 luty (sobota) – godz. 9.00 

 

Kryminologia dr Izabela Wrzoszczyk Z 

30 stycznia – na ostatnich zajęciach 
(TEAMS) 

05 luty (sobota) – godz. 19.30 
(TEAMS) 

19 luty (sobota) – godz. 11.00 
(TEAMS) 

Bezpieczeństwo państwa prof. nzw. dr hab. Antoni Olak E 
22 stycznia – na ostatnich zajęciach 

05 luty (sobota) – godz. 9.00 
19 luty (sobota) – godz. 9.00 

 



Kierunek:  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb:  NIESTACJONARNE, rok studiów:  II, semestr:  DRUGI, TRZECI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIOT PROWADZĄCY 
Forma 

zaliczenia 
TERMIN „0”/ I 

 
TERMIN II 

 

Bezpieczeństwo w komunikacji 
powszechnej i transporcie 

dr inż. Paweł Pajorski Z 17 stycznia – Teams  19 stycznia godz. 9.30 [teams] 

Wyszkolenie strzeleckie 
mgr Marian Łukaszczyk/dr inż. 

Paweł Pajorski 
Z 

4 grudnia – na ostatnich zajęciach  
05 luty (sobota) – godz. 13.00 

20 luty (niedziela) – godz. 14.00-15.00 

Bezpieczeństwo społeczne 
dr hab. prof. nzw. Janusz 

Gierszewski, prof. WSBPI  
Z 

30 stycznia – na ostatnich zajęciach 
05.02.2022 TERMIN KONSULTACJI 
ZALICZENIOWEJ [TEAMS] o 10.00 

- 

Bezpieczeństwo ekologiczne dr Agnieszka Pach-Gurgul E 
06 luty (niedziela) – godz. 10.00 

(teams) 
20 luty (niedziela) – godz. 10.00 (teams) 

Zwalczanie terroryzmu dr inż. Jarosław Stelmach Z 23 stycznia – na ostatnich zajęciach 
04 luty (piątek) – godz. 18.30 (teams) 

18 luty (piątek) – godz. 14.30 (teams) 

Taktyki i techniki interwencji mgr Marian Łukaszczyk Z 
23 stycznia – na ostatnich zajęciach 

05 luty (sobota) – godz. 14.00 
20 luty (niedziela) – godz. 13.00-14.00 

Podstawy socjologii dr Wojciech Czajkowski Z 
23 stycznia – na ostatnich zajęciach 

06 luty (niedziela) – godz. 12.00  
19 luty (sobota)  – godz. 12.00 

(TEAMS) 

Ochrona danych osobowych i 
informacji niejawnych 

dr Rafał Kręgulec Z 
29 stycznia – na ostatnich zajęciach 

(teams) 
5 luty (sobota) godz. 17.00 (teams) 

19 luty (sobota) godz. 17.00 (teams) 

Język angielski mgr inż. Maja Kwaśniewska-Suflita Z 
30 stycznia – na ostatnich zajęciach 

05 luty (sobota) – godz. 12.00 
20 luty (niedziela)  – godz. 11.00 



Kierunek:  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb:  NIESTACJONARNE, rok studiów: III, semestr: PIĄTY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIOT PROWADZĄCY 
Forma 

zaliczenia 
TERMIN „0”/ I 

 
TERMIN II 

 

Instytucje bezpieczeństwa 
publicznego 

prof. nzw. dr hab. Antoni Olak E/Z 
22 stycznia na ostatnich zajęciach 

05 luty (sobota) – godz. 9:30 
19 luty (sobota) – godz. 9.30 

Zabezpieczenie imprez masowych mgr Marian Łukaszczyk Z 
30 stycznia na ostatnich zajęciach 

05 luty (sobota) – godz. 11.00 
20 luty (niedziela) – godz. 11.00 

Środki przymusu bezpośredniego mgr Marian Łukaszczyk E/Z 
30 stycznia na ostatnich zajęciach 

05 luty (sobota) – godz. 10.00 
20 luty (niedziela) – godz. 10.00  

Podstawy ratownictwa medycznego mgr Mariusz Matla Z 
22 stycznia na ostatnich zajęciach 

05 luty (sobota) 12.00 
19 luty (sobota) – godz. 10.00 

Taktyki i techniki interwencji mgr Marian Łukaszczyk Z 
30 stycznia na ostatnich zajęciach 

05 luty (sobota) – godz. 10.30 
20 luty  (niedziela) – godz. 10.30  

Ochrona danych osobowych i 
informacji niejawnych 

dr Rafał Kręgulec Z 
29 stycznia – na ostatnich zajęciach 

[teams] 
5 luty (sobota) godz. 17.00 [teams] 

19 luty (sobota) godz. 17.00 [teams] 



 
 

Kierunek:  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: NIESTACJONARNE, rok studiów: III, semestr: SZÓSTY 
 
 
 
 

PRZEDMIOT PROWADZĄCY 
Forma 

zaliczenia 
TERMIN „0”/ I 

 
TERMIN II 

 

Wyszkolenie strzeleckie mgr Marian Łukaszczyk Z 
4 grudnia - na ostatnich zajęciach 

05 luty (sobota) – godz. 13.00-14.00 
20 luty (niedziela) – godz. 14.00-

15.00 

Zwalczanie terroryzmu dr inż. Jarosław Stelmach Z 
23 stycznia – na ostatnich zajęciach 

04 luty (piątek) – godz. 18.30 (teams) 
18 luty (piątek) – godz. 14.30 (teams) 

Bezpieczeństwo społeczne 
dr hab. prof. nzw. Janusz 

Gierszewski, prof. WSBPI  
Z 

30 stycznia – na ostatnich zajęciach 
05.02.2022 TERMIN KONSULTACJI 

ZALICZENIOWEJ [TEAMS] o 10. 
- 

Podstawy ratownictwa medycznego mgr Mariusz Matla Z 
22 stycznia na ostatnich zajęciach 

05 luty – godz. 12.00  
19 luty (sobota) – godz. 10.00  

Taktyki i techniki interwencji mgr Marian Łukaszczyk Z 
30 stycznia na ostatnich zajęciach 

05 luty (sobota) – godz. 10.30 
20 luty  (niedziela) – godz. 10.30 

Bezpieczeństwo ekologiczne dr Agnieszka Pach-Gurgul E 
06 luty (niedziela) – godz. 10.00 

[teams] 
20 luty (niedziela) – godz. 10.00 

[teams] 

Podstawy socjologii dr Wojciech Czajkowski Z 
23 stycznia – na ostatnich zajęciach 

06 luty (niedziela) – godz. 12.00  
19 luty (sobota)  – godz. 12.00 

(TEAMS) 

Ochrona danych osobowych i 
informacji niejawnych 

dr Rafał Kręgulec Z 
29 stycznia – na ostatnich zajęciach 

[teams] 
5 luty (sobota) godz. 17.00 [teams] 

19 luty (sobota) godz. 17.00 [teams] 


