
A B A B A A B B A B B B A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15.00-15.45

15.45-16.30

16.45-17.30

17.30-18.15

18.30-19.15

19.15-20.00

08.00-08.45

08.45-09.30

09.45-10.30

10.30-11.15

11.30-12.15

12.15-13.00

13.30-14.15
dr hab.T.Zieliński, 

Dowodzenie operacjami 

rat., wykł (1h) s.302

14.15-15.00

15.15-16.00

16.00-16.45

17:00-17.45

17.45-18.30

18.45-19.30

19.30-20.15

08.00-08.45

08.45-09.30

09.45-10.30

10.30-11.15

11.30-12.15

12.15-13.00

13.30-14.15

14.15-15.00

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 K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s.305

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s.305

mgr Z. Gardziński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, ćw. 

(2h) s.302

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.302 

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.202

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s.305

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, ćw. (2 

h)  s.302                         

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, ćw. (2 

h)  s.302                         

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, ćw. (2 

h) s.302                          

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.302

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.302 

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.302

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s.305

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s.305

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s. 305

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, ćw. (3 

h) s.302                          

mgr Z. Gardziński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, ćw. 

(2h) s.302

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h) 

s.302                         

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h) 

s.302                          

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h) 

s.302                           

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h) 

s.302                          
dr hab.T.Zieliński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, wykł 

(3h)  s.302

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, ćw. (2 

h)  s.302                         

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.203

mgr Z. Gardziński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, ćw. 

(2h) s.302

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h) 

s.302                          

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h) 

s.302                          

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s.305

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h)  

s.302                         

mgr Z. Gardziński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, ćw. 

(2h) s.302

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h) 

s.302   

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h) 

s.302                          

mgr Z. Gardziński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, ćw. 

(2h) s.302

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h)  

s.302                         

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h) 

s.302                          

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h)  

s.302                         

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h)  

s.302                         

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s.305

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, ćw. (2 

h) s.302                           

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h)  

s.302                         

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, ćw. (2 

h)  s.302                         

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h) 

s.302                          

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s.305

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s.305

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, ćw. (2 

h) s.302                          

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, ćw. (2 

h) s.302                          

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, ćw. (3 

h) s.302                          

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h)  

s.302                         

mgr Z. Gardziński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, ćw. 

(3h) s.302

mgr Z. Gardziński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, ćw. 

(3h) s.302

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h) 

s.302                          

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h) 

s.302                           

mgr Z. Gardziński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, ćw. 

(2h) s.302

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h)   

s.302                        

mgr Z. Gardziński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, ćw. 

(2h) s.302

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h)  

s.302                         

19-21.05.2023 02-04.06.2023 16-18.06.2023 23-25.06.2023

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h)   

s.302                        

dr hab.T.Zieliński, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, wykł (2h) 

s.302 

dr hab.T.Zieliński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, wykł 

(2h) s.302

dr hab.T.Zieliński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, wykł 

(2h) s.302

dr hab.T.Zieliński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, wykł 

(2h) s.302

dr hab.T.Zieliński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, wykł 

(2h) s.302

dr hab.T.Zieliński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, wykł 

(2h) s.302
dr hab.T.Zieliński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, wykł 

(2h) s.302

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, wykł. 

(2 h) s.302                          

dr hab.T.Zieliński, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, wykł (2h) 

s.302

mgr Z. Gardziński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, ćw. 

(2h) s.302

mgr Z. Gardziński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, ćw. 

(2h) s.302

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h) 

s.302                         

dr hab.T.Zieliński, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, wykł (2h) 

s.302

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, wykł. 

(2 h) s.302                          

dr hab.T.Zieliński, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, wykł (2h) 

s.302

dr hab.T.Zieliński, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, wykł (2h) 

s.302

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.302 

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.302 

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.302 

03-05.03.2023 10-12.03.2023 17-19.03.2023 24-26.03.2023 31.03-02.04.2023 14-16.04.2023 21-23.04.2023 05-07.05.2023 12-14.05.2023

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.302 

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.302 

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.302 

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.302

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.302

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.302

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, wykł. 

(2 h) s.302                          

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, wykł. 

(2 h)   s.302                        

mgr Z. Gardziński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, ćw. 

(2h) s.302

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h)  

s.302                         

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, wykł. 

(2 h) s.302                          

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, ćw. (2 

h) s.302                          

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, wykł. 

(3 h) s.302                           

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.302 

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.302

dr hab.T.Zieliński, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, wykł (2h) 

s.302

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h)  

s.302                         

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.302

mgr A. Sołowiej, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, ćw. (2 h)  

s.302                         

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s. 305

mgr Z. Gardziński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, ćw. 

(2h) s.302

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s.305

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, ćw. (2 

h) s.302                          

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, ćw. (2 

h) s.302                          

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h)  

s.302                         

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h) 

s.302                          

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.302

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s.305

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s.305

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw. (2 h) 

s.305

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, ćw. (2 

h) s.302                          

mgr A. Sczepaniuk, 

Uprawnienia 

operacyjne służb, wykł. 

(2 h) s.302                          

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.203

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., 

wykł.on-line (3 h) 

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.302

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.302

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.302 

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.202

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h)  

s.302                         

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h) 

s.302                          

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy magisterskiej, 

wykł.on-line (3 h) 

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, wykł.on-

line (3 h) 

N
ie

d
z
ie

la
 

PRZERWA

PRZERWA

P
ią

te
k

S
o

b
o

ta
 

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.302 

mgr Z. Gardziński, 

Zagrożenia 

bezp.publicznego, ćw. 

(2h) s.302

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., 

wykł.on-line (3 h) 

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy magisterskiej, 

wykł.on-line (3 h) 

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., 

wykł.on-line (3 h) 

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, wykł.on-

line (3 h) 

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, wykł.on-

line (3 h) 

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, wykł.on-

line (3 h) 

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.302

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.302

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., ćw. (2 

h) s.302

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.302

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy mgr, ćw. (2 h) 

s.302 

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., 

wykł.on-line (3 h) 

dr E.Ordyniec , 

Pozarządowe formy i 

instytucje bezp., 

wykł.on-line (3 h) 

dr hab.T.Zieliński, 

Dowodzenie operacjami 

ratowniczymi, wykł (2h) 

s.302

mgr A. Bandzul, 

lektorat j. 

angielskiego ćw. (2 h) 

s.302                          

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, wykł.on-

line (3 h) 

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy magisterskiej, 

wykł.on-line (3 h) 

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy magisterskiej, 

wykł.on-line (3 h) 

prof. L.Elak , 

Metodologia pisania 

pracy magisterskiej, 

wykł.on-line (3 h) 
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