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13.30-14.15
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15.15-16.00

16.00-16.45

17:00-17.45

17.45-18.30

18.45-19.30

19.30-20.15

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

wykł. (2 h)  s.203                             

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

wykł. (2 h) s.203                              

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. 

(3 h)   s.205                            

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) 

s.205                              

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h)  

s.202                             

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h) 

s.203

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h) 

s.203

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h) 

s.204

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h) 

s.204

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) 

s.203                               

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h) 

s.204 

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h)  

s.203                              

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h)  

s.202                                

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h)   

s.202                              

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2 h)   s.203                             

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h)  

s.203

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h)  

s.203 

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2 h)  s.203                             

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2 h)s.204                         

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) 

s.203                              

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h)  s. 202                          

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h)  s. 

210                             

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) 

s.203                              

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h) 

s.204 

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) 

s.203                              

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h) 

s.212                                    

prof. L. Elak s.204/dr 

R.Sieczka s.203, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h)                               

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h) 

s.203

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) 

s.202                              

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h) 

s.204                                

prof.. L. Elak s.212/ dr 

R.Sieczka s.202, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h)                             

dr hab.T.Zieliński, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, wykł 

(2h) s.204 

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h)  s. 202                          

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  wykł. 

(2 h)  s. 202                          

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h)   s. 202                          

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h)  s. 204                         

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h) s. 204                          

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h)  s. 202                          

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2 h)  s. 202                             

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h) 

s. 202 

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h) 

s.203

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h)s. 

204                               

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  wykł. 

(2 h)  s. 205                         

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h)s. 

204                               

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h) s. 

204                              

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) s. 

210                              

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h)  s. 

203                              

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h) 

s. 202 

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h)  s.202                           

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h) s.203                          

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, wykł. (2 h)  

s.203                              

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h)  

s.203                               

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

wykł. (2 h) s. 205                              

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h)  

s.203                              

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h) s.203                            

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2 h)   s.203                             

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. 

(3 h)                               

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h)                               

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h) 

s. 205

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h) s. 202                              

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h) s. 

212                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h) s. 

212                               

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h)  s.204                             

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h) 

s.205                                

prof. L. Elak s. 203 /dr 

R.Sieczka s. 205, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h)                               

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2 h) s. 205                              

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h) s. 

205                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h)  s. 

211                                    

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h)  s. 

203                              

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h) s. 

205                              

dr hab.T.Zieliński, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, wykł 

(2h) s. 210

dr hab.T.Zieliński, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, wykł 

(2h) s. 210

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h) 

s.205                               

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

wykł. (2 h) s. 212                              

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  wykł. 

(2 h) s.212                          

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h)   s.212                        

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h) 

s. 205

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h) s.203                          

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h)                               

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2 h) s. 212                              

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h) s. 204                              

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h) s.204                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h)s. 

204                               

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  wykł. 

(2 h)  s.203                         

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h) s. 205                             

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2 h)  s. 202                              

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h) s. 205                              

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, wykł. (2 h) 

s.204                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h) 

s.212                               

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, wykł. (2 h) s. 

211                              

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, wykł. (2 h) s. 

205                              

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h) 

s.212                               

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h) s. 

211                                     

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h)  s. 

211                                    

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h) s. 

205                              

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h) 

s.212                               

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

wykł. (2 h) s. 211                                     

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2 h) s.212                              

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2 h)  s.212                             

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h)   s. 

211                                   

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h) 

s.204                              

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h) 

s.204                              

S
o

b
o

ta
 

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

wykł. (2 h) s.205                               

P
ią

te
k

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, wykł. on-line 

(2 h)                               

dr hab.T.Zieliński, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, wykł 

(2h) s.203

dr hab.T.Zieliński, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, wykł 

(2h) s.203

dr hab.T.Zieliński, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, wykł 

(2h) s.204

dr S. Żurawski, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, ćw.(2h) 

s. 212

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie 

kryzysowe NATO i 

UE wykł. on-line (2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie 

kryzysowe NATO i 

UE wykł. on-line (2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, wykł. on-line 

(2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, wykł. on-line 

(2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, wykł. on-line 

(2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie 

kryzysowe NATO i 

UE wykł. on-line (2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie 

kryzysowe NATO i 

UE wykł. on-line (2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie 

kryzysowe NATO i 

UE wykł. on-line (2 h)                               

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, wykł. (2 h) 

s.204                              

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie 

kryzysowe NATO i 

UE wykł. on-line (2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, wykł. on-line 

(2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, wykł. on-line 

(2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, wykł. on-line 

(2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie 

kryzysowe NATO i 

UE wykł. on-line (2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie 

kryzysowe NATO i 

UE wykł. on-line (2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie 

kryzysowe NATO i 

UE wykł. on-line (2 h)                               

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, wykł. (3 h) 

s.205                               

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  wykł. 

(2 h) s.203                          

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  wykł. 

(2 h)  s.203                          

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h) s.203                           

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, wykł. (3 h) 

s.203                               

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

wykł. (3 h) s.205                              

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

wykł. (3 h)  s.203                             

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

wykł. (2 h) s.205                               

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, wykł. (2 h) s. 

212                              

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2 h)   s.203                             

dr hab.T.Zieliński, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, wykł 

(2h) s.203

dr hab.T.Zieliński, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, wykł 

(2h) s.203

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2 h) s.205                               

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2h) s.205                              

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h) 

s.s.205                               

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h) s.203                          

PRZERWA

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h) 

s.205                               

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h) s.203                          

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h) 

s.205                                

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2 h) s. 205                              

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  ćw. 

(2 h)    s.212                       

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, wykł. (2 h) 

s.205                                

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  wykł. 

(2 h) s.203                           

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h) 

s.203                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, ćw.(2 h) 

s.203                               

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h) s.204                              

dr hab.T.Zieliński, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, wykł 

(2h) s. 205

dr hab.T.Zieliński, Służby 

specjalne i mundurowe 

innych państw, wykł 

(2h) s. 205

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  wykł. 

(2 h) s.203                          

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  wykł. 

(2 h)  s.202                           

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h) 

s.204                                
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dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie 

kryzysowe NATO i 

UE wykł. on-line (2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, wykł. on-line 

(2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, wykł. on-line 

(2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw 

człowieka, wykł. on-line 

(2 h)                               

N
ie

d
z
ie

la
 

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h) s.203                              

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h)   s.203                             

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h) s.202                              

dr S. Żurawski, 

Globalizacja a 

bezpieczeństwo publ., 

ćw. (2 h) s.203                              

dr S. Żurawski, 

Zagrożenia i konflikty 

społeczne, ćw. (2 h) 

s.204                              

PRZERWA

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h) s.204                         

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h) s. 205                              

prof.. L. Elak s.212/ dr 

R.Sieczka s.202, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h)                            

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h) s.204                           

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h) s. 204                             

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h) s.203                              

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h)  s.203                              

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. 

(2 h)  s.202                               

mgr M. Oskierko, 

Bezpieczeństwo obrotu 

transgranicznego,  wykł. 

(2 h) s.203                          


