
Terminy sesji egzaminacyjnej zimowej 2019/2020 

I rok Bezpieczeństwo wewnętrzne  

studia II stopnia; niestacjonarne 
termin sesji 28.01.-09.02.2020 r.; sesja poprawkowa 28.02.-05.03.2020 r. 

Przedmiot 

Egzaminator 

I termin egzaminu II termin-poprawkowy 

Psychologia społeczna (EP) 

 dr hab. Ewa Marciniak 

01.02.2020 r., godz.10.00 

sala 303, CP 

Dyżur dydaktyczny w sesji 

poprawkowej 

Studia nad wywiadem (EU) 

dr hab. Z. Siemiątkowski 

09.02.2020 r., 12.00-15.00 

sala 303,  CP (egzamin ustny) 

Dyżur dydaktyczny w sesji 

poprawkowej 

Bezpieczeństwo ekonomiczne 

(EP) dr hab. K. Tomaszewski 

02.02.2020 r., godz.8.30, 

sala Czarnowskiego 

01.03.2020 r., godz.8.30; 

sala 101 ul. Nowy Świat 67 

(egzamin pisemny) 

Bezpieczeństwo cybernetyczne 

(EP/T) dr Piotr Potejko 

08.02.2020 r., godz.12.00 

sala Czarnowskiego 
Dyżur dydaktyczny w sesji 

poprawkowej 

Społeczna percepcja zagrożeń 

(z./o. projekt) dr Tomasz 

Godlewski 

Ostatnie zajęcia Dyżur dydaktyczny w sesji 

Geopolityczne uwarunkowania 

bezpieczeństwa wewnętrznego 

(EU) dr hab. Anna Sroka 

08.02.2020 r., godz. 13.00, 

sala 303 (egzamin ustny) 

 

14.03.2020 r., godz.12.00 

pokój 125, budynek CP, 

 I piętro 

Oblicza islamu w Turcji-

doktryna społeczna i religijna 

alewitów tureckich (zal./oc.) 

 Dr M. Godzińska 

Ostatnie zajęcia Dyżur dydaktyczny w sesji 

Komunikowanie społeczne 

(z./o.projekt) dr hab. Ewa 

Marciniak 

Ostatnie zajęcia 01.02.2020 r., godz.10.00 

Sala 303 CP 

Ochrona własności 

intelektualnej (zal.) 

prof. dr hab. Izabela 

Malinowska 

13.12.2019 r.,  

godz.15.30-19.00 

A. Max. sala Mickiewicz 
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Terminy sesji egzaminacyjnej zimowej 2019/2020 

II rok Bezpieczeństwo wewnętrzne  

studia II stopnia; niestacjonarne 
termin sesji 28.01.-09.02.2020 r.; sesja poprawkowa 28.02.-05.03.2020 r. 

 
Przedmiot 

Egzaminator 

I termin egzaminu II termin-poprawkowy 

Strategia w systemie 

bezpieczeństwa (zal.oc.) 

 prof. dr hab. G. Rydlewski 

ostatnie zajęcia Dyżur dydaktyczny w sesji 

Migracje we współczesnym 

świecie (egz.) 

dr Iwona Wyciechowska 

01.02.2020 r.,  

godz. 13.00 

sala 317 

Dyżur dydaktyczny w sesji 

poprawkowej 

Zwalczanie terroryzmu (zal./oc.) 

 dr hab. A. Gasztold 

ostatnie zajęcia Dyżur dydaktyczny w sesji 

Przestępczość transgraniczna i 

handel ludźmi (egz.)  

dr Ł. Wieczorek 

08.02.2020 r.,  

godz.10.00 

sala 317 

29.02.2020 r., godz.11.00 

sala 210, ul. Nowy Świat 69, II 

piętro 

Uwarunkowania historyczno-

kulturowe w kształtowaniu 

koncepcji bezpieczeństwa 

Mongolii (OGUN) 

(zal./oc.)  dr J.Rogala 

ostatnie zajęcia Dyżur dydaktyczny w sesji 

Konwersatorium językowe 

poziom B2+ (zal./oc.)  

dr A. Bejma 

ostatnie zajęcia Dyżur dydaktyczny w sesji 

Infrastruktura i logistyka w 

zarządzaniu kryzysowym 

(zal./oc.)  

dr hab. G. Gudzbeler 

ostatnie zajęcia Dyżur dydaktyczny w sesji 

 
 


