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16.00-16.45

17:00-17.45

17.45-18.30

18.45-19.30

19.30-20.15

dr E. Ordyniec, 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

wykład on-line (2h) 

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, wykład on-

line, (2h) 

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa 

ćw(2h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h) II st 1 rok

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa, 

wykład on-line(2h)

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa, 

wykład stacjonarny (3h) 

dr E. Ordyniec, 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

wykład on-line (2h) 

dr E. Ordyniec, 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

wykład on-line (3h)

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa, 

wykład on-line(2h)

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, wykład 

on-line (2h) 

dr A. Kubić, Filozofia 

Bezpieczeństwa, ćw (2), II 

stopień 1 rok

mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

dr A. Kubić, Filozofia 

Bezpieczeństwa, ćw (2), II 

stopień 1 rok

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h) II st 1 rok

dr E. Ordyniec, 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

wykład on-line (2h) 

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa, 

wykład on-line(2h)

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, wykład on-

line, (2h) 

dr E. Ordyniec, 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

wykład on-line (2h) 
dr R. Sieczka, 

Kierowanie i 

dowodzenie, wykład on-

line (3h)

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, wykład on-

line, (2h) 

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa, 

wykład on-line(2h)

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, wykład on-

line, (2h) 

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa, 

wykład on-line(2h)

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, wykład on-

line, (2h) 

dr E. Ordyniec, 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

wykład on-line (2h) 

dr E. Ordyniec, 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

wykład on-line (2h) 

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, wykład 

on-line (2h) 

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, wykład on-

line, (2h) 

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

dr A. Kubić, Filozofia 

Bezpieczeństwa, ćw (2h)
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mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

mgr A. Szczepaniuk, 

Wstęp do praktyk, 

ćw(2h) 

mgr A. Szczepaniuk, 

Wstęp do praktyk, 

ćw(2h) 

mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

dr A. Kubić, Filozofia 

Bezpieczeństwa, ćw (2), II 

stopień 1 rok
mgr A. Szczepaniuk, 

Wstęp do praktyk, 

ćw(3h) 

mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa 

ćw(2h)

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, wykład 

on-line (2h) 

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

dr A. Kubić, Filozofia 

Bezpieczeństwa, ćw (2), II 

stopień 1 rok

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa 

ćw(2h)

mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, wykład 

on-line (2h) 

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa 

ćw(2h)

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa, 

wykład on-line(2h)

dr A. Kubić, Filozofia 

Bezpieczeństwa, ćw (2), II 

stopień 1 rok

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa 

ćw(2h)

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

S
o

b
o

ta
 

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa 

ćw(2h)

dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                        

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h)

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h)

dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                        

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw, (2h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw, (2h) 

N
ie

d
z
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dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

dr A. Kubić, Filozofia 

Bezpieczeństwa, ćw (2), II 

stopień 1 rok

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa 

ćw(2h)

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

mgr A. Szczepaniuk, 

Wstęp do praktyk, 

ćw(2h) 

dr A. Kubić, Filozofia 

Bezpieczeństwa, ćw (2h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h)

dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                        

mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h)

mgr A. Szczepaniuk, 

Wstęp do praktyk, 

ćw(2h) 

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                        

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw, (2h) 

dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                        

mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

ćw (2h) dr A. Kubić, Filozofia 

Bezpieczeństwa, ćw (3h)

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa 

ćw(2h)

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa 

ćw(2h)

mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                        

dr A. Kubić, Filozofia 

Bezpieczeństwa, ćw (2h)

dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                        

mgr A. Szczepaniuk, 

Wstęp do praktyk, 

ćw(2h) 

dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                        

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                        

dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                        

mgr A. Szczepaniuk, 

Wstęp do praktyk, 

ćw(2h) 

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa 

ćw(2h)

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa 

ćw(2h)

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw, (2h) 
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dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                            

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                        

dr R. Sieczka , 

Kierowanie i 

dowodzenie, ćw, (2h)

dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                        

dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                        

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw, (2h) 

dr E. Ordyniec , 

Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych, 

ćw. (2 h)                        

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw, (2h) 

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa 

ćw(2h)

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw, (2h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw, (2h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

dr A. Kubić, Filozofia 

Bezpieczeństwa, ćw (2h)

mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

mgr A. Szumera, 

Statystyka opisowa 

ćw(2h)

mgr A. Bandzul, Lektorat 

j. angielskiego, ćw. (2h)

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, ćw. (2 h) 

dr A. Kubić, Filozofia 

Bezpieczeństwa, ćw (2h)

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw, (2h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, ćw. 

(2 h) 

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, ćw, (2h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, wykład on-line 

(2h) II stopień 1rok

dr A. Kubić, Filozofia 

bezpieczeństwa, wykład 

online (3h)

dr A. Kubić, Filozofia 

bezpieczeństwa, wykład 

online (3h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

wykład on-line (3h)

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, wykład 

on-line (2h) 

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

wykład on-line (2h) 
dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

wykład on-line (3h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

wykład on-line (2h) II st 

1 rok

dr A. Kubić, Filozofia 

bezpieczeństwa, wykład 

online (3h)

dr A. Kubić, Filozofia 

bezpieczeństwa, wykład 

online (3h)

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, 

wykład on-line (2h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, 

wykład on-line (2h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, wykład on-line 

(2h) 

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, wykład 

on-line (2h) 

dr K. Kuczyński , 

Bezpieczeństwo 

informacyjne, wykład 

on-line (3h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

wykład on-line (3h)

dr M. Kwiecińska, 

Psychologia zagrożeń, 

wykład on-line (2h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, 

wykład on-line (3h)

dr hab. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, wykład on-line 

(2h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, wykład on-line 

(2h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, wykład on-line 

(2h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, wykład on-line 

(2h) II stopień 1rok

09-11.12.2022 16-18.12.2022

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, 

wykład on-line (2h) 

13-15.01.2023 20-22.01.2023 27-29.01.2023 03-05.02.2023
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Daty zjazdów 
07-09.10. 2022 14-16.10. 2022 21-23.10. 2022 04-06.11.2022 18-20.11.2022 25-27.11.2022 02-04.12.2022

dr A. Kubić, Filozofia 

bezpieczeństwa, wykład 

online (3h)

dr hab.. T. Zieliński,  

Współczesne konflikty 

zbrojne, wykład on-line 

(3h)

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, 

wykład on-line (2h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, 

wykład on-line (2h) 

dr hab. T. Zieliński,  

Systemy bezp. 

wybranych państw, 

wykład on-line (2h) 
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