
 

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI  EGZMINACYJNEJ 

 

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

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 1 rok II stopnia 

EGZAMINY 

Przedmiot Prowadzący I termin  Forma 

egzaminu i 

wykorzystywane 

narzędzie 

II termin Forma 

egzaminu i 

wykorzystywane 

narzędzie 

Socjologia 

instytucji 

totalnych i służb 

dyspozycyjnych 

Egz. 

Doc dr B. 

Kaczmarek 

,,O” 09.06.2020 

godz.13.15 

I termin 

16.06.2020 

godz.13.15 

 

platformy 

google-meet; 

usos mail 

02.09.2020  

 Spec. bezpieczeństwo energetyczne 

 

Regulacje w 

systemie 

energetycznym 

Egz. 

 

Mgr A. 

Kułaga 

 

‘’O” - 

09.06.2020 

I termin 15-

16.06.2020 po 

uzgodnieniu ze 

studentami 

Google meet 01-02.09.2020 

 
Google meet 

Polityka 

energetyczna 

Polski 

Egz. 

 

Dr hab. K. 

Tomaszewski 

 

16.06.2020 

Zaliczenie na 

podstawie 

punktówz nauki 

zdalnej+ praca 

pisemna 

Google 

Classroom 

11.09.2020  

 Spec. zarządzanie kryzysowe 

 
 

Pozarządowe 

formy instytucji 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

Egz. 

Dr M. 

Dobrowolska-

Opała 

18.06.2020 

godz.10.00 

część testowa  

18.06-20.06.20 

Część ustna  

Google  

Classroom 

 

Google 

Meet 

31.08.2020  

Instytucje 

zarządzania 

kryzysowego w 

Polsce na tle 

porównawczym-

Egz. 

 

Dr K. 

Mroczka 

16.06.2020 

godz.9.00 

Google meet 31.08.2020 

godz.9.00 

 

Google meet 

 

 

 



Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot Prowadzący I termin  Forma 

egzaminu i 

wykorzysty

wane 

narzędzie 

II termin Forma 

egzaminu i 

wykorzystyw

ane 

narzędzie 
Metodologia 

badań nad 

bezpieczeństwe

m-zal/oc 

Prof.dr 

hab.T.Klementewi

cz 

Na podstawie 

wysłanych prac 

do końca trwania 

zajęć 
 

mailowo Po uzgodnieniu z 

prowadzącym 
 

Strategia 

zapobiegania 

przestępczości-

zal/oc 

Prof.dr 

hab.A.Misiuk 

Zaliczenie na 

podstawie 

wysłanych 

prezentacji do 

trwania ostatnich 

zajęć 

Google meet  

USOSWEB 

Do 

dn.1.07.2020 

poprawione 

prace z II 

terminu 

 

Bezpieczeństwo 

informacji-zal/oc 

Dr P.Potejko Na ostatnich 

zajęciach 

Platforma 

Com 

Po umówieniu 

z prowadzącym 

 

Badania nad 

wojną i 

pokojem-zal/oc 

Dr J.Otto Ocean 

wystawiona na 

podstawie 

zdobytych pkt. 

Google Meet  Na dyżurze Google Meet 
+ Google 
Forms, 
zal.  pisemne 

  Spec. bezpieczeństwo energetyczne 

Polityka 

klimatyczna UE-

zal/oc 

Dr 

hab.K.Tomaszewski 

Ocena 

wystawiona po 

ostatnich 

zajęciach 

Złożenie 

pracy 

mailowo 

Ewentualnie 

dn.16.06.2020 
 

     Spec. zarządzanie kryzysowe 

 
 

Analiza 

informacji w 

systemie 

bezpieczeństwa 

państwa-zal/oc 

Dr St.Ignaciuk Praca pisemna 

przekazana do 

końca zajęć 

poczta 

Gmail  
Po umówieniu z 

prowadzącym 
 

 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 2 rok II stopnia 

EGZAMINY 

 

Przedmiot Prowadzący I termin  Forma 

egzaminu i 

wykorzystywane 

narzędzie 

II termin Forma egzaminu 

i 

wykorzystywane 

narzędzie 

Kontrola i 

audyt w 

zakresie 

bezpieczeństwa 

egzamin 

Dr K. 

Mroczka 

17.06.2020. 

godz. 9.00 

Google meet 01.09.2020  

godz. 9.00 

Google meet 

  



 

 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot Prowadzący I termin  Forma 

egzaminu i 

wykorzystywa

ne narzędzie 

II termin Forma 

egzaminu i 

wykorzystywa

ne narzędzie 

Ekstremizm 

polityczny-

zal/oc 

Dr 

hab.R.Chwedoru

k 

4.06.2020 

godz.9.00 

Poczta gmail 2.07.2020 

Godz.9.00 
 

Konwersatoriu

m językowe 

zal/oc 

Dr F.Ilkowski Na ostatnich 

zajęciach na 

podstawie 

aktywności 

Googl meet Po 

indywidualny

m 

uzgodnieniu 

w trakcie sesji 

Googl meet 

Konwersatoriu

m językowe 

zal/oc 

Dr A.Bejma Zaliczenie na 

podstawie 

oceny ciągłej 

pracy studenta 

Google meet   

Konwersatoriu

m językowe 

zal/oc 

Dr 

hab.R.Mieńkowska 

-Norkiene 

Suma pracy 

studenta 

przekazanej 

prowadzącemu 

zajęcia do 

końca zajęć I i 

II termin  

15.06.2020 

Google meet   

            Spec. bezpieczeństwo energetyczne 

 
Polityka 
energetyczna 
państw 
współczesnych
-zal/oc 

Dr 
hab.K.Tomaszew
ski 
 

I termin zaliczenia 
na podstawie 
wyników pracy w 
ciągu semestru 
ewet.dn.16.06.20
20 
 

Google 

Classroom 
Dn.10.09.202
0 

 

Odnawialne 
żródła energii-
zal/oc 

Dr 
hab.K.Tomaszew
ski 
 

I termin zaliczenia 
na podstawie 
pracy w czasie 
semestru  
Ewent.17.06.2020 

Google 

Classroom 
Dn.11.09.202
0 

 

            Spec. zarządzanie kryzysowe 

 
 

Klęski 
żywiołowe i 
awarie 
techniczne-
zal/oc 

Michał Langner Prace przesłane 
do końca trwania 
zajęć 

usos web   

Rozwiazywanie 
konfliktów-
zal/oc 

 

Dr U.Kurcewicz W terminie 
ostatnich zajęć 

USOS mail Po 
indywidualnym 
uzgodnieniu z 
prowadzącym  
USOS mail 

 

 


