
HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI  EGZMINACYJNEJ

sesja podstawowa – termin   15.06 – 05.07.2020
sesja poprawkowa – termin  31.08 - 13.09.2020

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II STOPIEŃ - ZAOCZNE

Bezpieczeństwo wewnętrzne 1 rok II stopnia-zaoczne

EGZAMINY
Przedmiot Prowadzący I termin Forma 

egzaminu i 
wykorzystywan
e narzędzie

II termin Forma 
egzaminu i 
wykorzystywan
e narzędzie

Pozarządowe 
formy i 
instytucje 
bezpieczeństwa
wewnętrznego
egzamin 

dr Magdalena
Dobrowolska
-Opała

20.06.20 r.
godz.10.00

egzamin pisemny
test
Google 
classroom;
20,23,24.06. 
część ustna 
Google Meet

05.09.20 r.

Instytucje 
zarządzania 
kryzysowego w
Polsce na tle 
porównawczy
m
egzamin 

dr Kamil 
Mroczka

21.06.20 
r.; 
godz.9.00

egzamin ustny
Google Meet



Zaliczenia na ocenę I rok
Przedmiot Prowadzący I termin Forma 

zaliczenia na
ocenę  i 
wykorzysty
wane 
narzędzie

II termin Forma 
zaliczenia na 
ocenę  i 
wykorzystywa
ne narzędzie

Strategie 
zapobiegania 
przestępczości

prof. dr hab. 
Andrzej 
Misiuk

do 10.06.20
r.

praca 
pisemna 
przesłana na 
pocztę Gmail

Socjologia 
instytucji 
totalnych i służb
dyspozycyjnych

dr doc. Bohdan
Kaczmarek

zaliczenie 
na ostatnich
zajęciach

Google Meet
USOS mail

Metodologia 
badań nad 
bezpieczeństwem

prof. dr hab. 
Tadeusz 
Klementewicz

do 07.06.20
r.

prace 
semestralne 
pisemne 
wysłane na 
pocztę Gmail

.

Bezpieczeństwo 
informacji

dr Piotr 
Potejko

04.07.2020 
r., 
godz.10.00;

forma ustna
Google Meet

Badania nad 
wojną i pokojem

dr Justyna Otto ostatnie 
zajęcia w 
semestrze

ocena 
wystawiona 
na podstawie 
punktów 
zdobytych 
przez 
studenta 
przez cały 
semestr
Google Meet

27.06.20 r.
g.12.00

zaliczenie 
pisemne
Google Meet
Google Forms

Analiza 
informacji w 
systemie 
bezpieczeństwa 
państwa

mgr Stanisław 
Ignaciuk

praca 
pisemna - 
przesłana 
do końca 
zajęć

praca 
pisemna 
zaliczeniowa 
wysłana na 
pocztę Gmail



Bezpieczeństwo wewnętrzne 2 rok II stopnia-zaoczne

EGZAMINY
Przedmiot Prowadząc

y
I termin Forma egzaminu

i 
wykorzystywane
narzędzie

II 
termi
n

Forma 
egzaminu i 
wykorzystywan
e narzędzie

Kontrola i 
audyt w 
zakresie 
bezpieczeństw
a
egzamin 

dr Kamil 
Mroczka

20.06.2020 r., 
godz.10.00

egzamin ustny
Google Meet

Zaliczenia na ocenę I rok
Przedmiot Prowadzący I termin Forma 

zaliczenia na 
ocenę  i 
wykorzystywan
e narzędzie

II 
termin

Forma 
zaliczenia na 
ocenę  i 
wykorzystywan
e narzędzie

Ekstremizm 
polityczny

dr hab. Rafał 
Chwedoruk

do18.06.20
r.

praca pisemna 
przesłana na 
pocztę Gmail

Konwersatoriu
m językowe 
poziom B2+

dr R.  
Mieńkowska
-Norkiene

do 06.06-
07.06.2020
r.

ocena sumująca 
pracę studenta 
okazaną -
wysłaną 
Prowadzącej 
zajęcia na USOS 
e-maila

Klęski 
żywiołowe i 
awarie 
techniczne

Michał 
Langner

do 
30.05.20 r.

prace pisemne 
przesłane na 
pocztę USOS

Rozwiązywanie 
konfliktów

dr Urszula 
Kurcewicz

w terminie 
ostatnich 
zajęć w 
semestrze 

zaliczenie 
pisemne wysłane
na pocztę USOS

sesja I 
terminó
w

ustalenia 
indywidualne z 
prowadzącą 
zajęcia

OGUN  
(zal./oc.)
Aparat represji 
w warsztacie 
historyka XX 
wieku. Wybrane
zagadnienia.

dr 
Aleksandra 
Kuligowska

do 
15.06.20 r. 
przesłany 
komplet 
odpowiedz
i na 
zadania

realizacja na 
platformie 
Kampus

do 
05.07.20 
r.

Indywidualny 
kontakt z 
prowadzącą 
zajęcia na 
platformie 
Kampus




