
          Bezpieczeństwo wewnętrzne; studia II stopnia; niestacjonarne 

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej  2020/2021 
sesja podstawowa – termin   01.02. – 14.02.2021 
sesja poprawkowa – termin  26.02. - 07.03.2021 

 

I rok, I semestr 
Przedmiot Prowadzący I termin Forma egzaminu 

i 

wykorzystywane 

narzędzie 

II termin Forma egzaminu 

i 

wykorzystywane 

narzędzie 

Psychologia 

społeczna EP 

dr hab. Ewa 

Marciniak 

prace do 

06.02.21 r 

forma pisemna 

e-mail 

uniwersytecki 

prace do 

01.03.2021 

forma pisemna 

e-mail 

uniwersytecki 

Bezpieczeństwo 

ekonomiczne EP 

 dr hab. K. 

Tomaszewski 

07.02.21 r. 

godz.11.00 

egzamin 

pisemny 

Google forms 

07.03.21 r. 

godz.11.00 

egzamin 

pisemny 

Google forms 

Geopolityczne 

uwarunkowania 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

EU 

dr hab. Anna 

Sroka 

14.02.21 r., 

Godz.11.00 

egzamin  ustny 

   Google meets 

28.02.21 r. 

godz.19.00 

egzamin  ustny 

Google meets 

Studia nad 

wywiadem EU 

dr hab. Z. 

Siemiątkowski 

06.02.21 r. 

godz.10.00 

egzamin  ustny 

Google meets 

04.03.21 r. 

godz.18.00 

egzamin  ustny 

Google meets 

Bezpieczeństwo 

cybernetyczne 

EP 

dr Piotr 

Potejko 

13.02.21 r. 

godz.10.00 

egzamin ustny 

Google meets 

06.03.21 r. 

godz.10.00 

egzamin  ustny 

Google meets 

Komunikowanie 

społeczne z./o. 

dr hab. 

B.Biskup 

ostatnie 

zajęcia 

praca pisemna 

platforma 

kampus 

09.02.21 r. praca pisemna 

platforma 

kampus 

Społeczna 

percepcja 

zagrożeń z./o. 

dr Tomasz 

Godlewski 

ostatnie 

zajęcia 

egzamin ustny 

Google meets 

04.02.21 r. 

godz.18.00 

egzamin ustny 

Google meets 

Oblicza islamu w 

Turcji-doktryna 

społeczna i religijna 

alewitów tureckich 

(z./o.) OG 

dr M. 

Godzińska 

08.02.21 r. 

godz.19.00 

forma pisemna 

platforma 

kampus 

27.02.21 r. 

godz.19.00 

forma pisemna 

platforma 

kampus 

Wizerunek 

współczesnej 

Mongolii i 

Mongołów w 

filmie (z./o.) OG 

dr J.Rogala Prace do 

14.02.21 r. 

Esej na e-mail 

uniwersytecki 

Prace do 

07.03.21 r. 

Esej na e-mail 

uniwersytecki 

Ochrona 

własności 

intelektualnej (z) 

 

prof. dr hab. 

I.Malinowska 

24.01.21 r. 

godzina 

14.40.16.35 

zaliczenie na 

podstawie 

udziału w 

zajęciach  
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Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej  2020/2021 
sesja podstawowa – termin   01.02. – 14.02.2021 
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II rok, III semestr 
Przedmiot Prowadzący I Termin Forma egzaminu i 

wykorzystywane 

narzędzie 

II termin Forma egzaminu 
i 

wykorzystywane 

narzędzie 

Strategia w 

systemie 

bezpieczeństwa 

EU 

prof. dr 

hab. 

Grzegorz 

Rydlewski 

05.02. i 

12.02.21 r. 

godz.15.00-

17.00 

06.02 i 

13.02.21 r. 

godz.9.30-

13.00 
Terminy 

ustalane 
indywidualnie 

egzamin ustny 

Google meets 
05.03.21 r. godz.15.00-

17.00; 06.03.21 r. 

godz.9.30-13.00 

Terminy ustalane 

indywidualnie po 

wysłaniu zapytania na 

maila 

g.rydlewski@uw.edu.pl 

egzamin 

ustny 

Google meets 

Migracje we 

współczesnym 

świecie EP 

prof. dr 

hab. 

Andrzej 

Wierzbicki  

06.02.21 r. 

godz.11.00 
egzamin 

pisemny 

platforma 

kampus 

07.03.21 r. 

godz.11.00 
egzamin 

pisemny 

platforma 

kampus 

Przestępczość 

transgraniczna i 

handel ludźmi 

EU 

prof. dr 

hab. 

Zbigniew 

Lasocik 

07.02.21 r. 

godz.11.00 
test 
przy 

wykorzystaniu 

formularza 

poprawa ustalana 

indywidualnie 
 

Infrastruktura i 

logistyka w 

zarzadzaniu 

kryzysowym 

EP 

dr hab. 

Grzegorz 

Gudzbeler  

01.02.21 r., 

godz.16.30 
egzamin 

pisemny 

platformy 

google 

(classroom, 

forms i 

meet) 

26.02.21 r., 

godz.16.30 
egzamin 

pisemny 

platformy 

google 

(classroom, 

forms i 

meet) 

Zwalczanie 

terroryzmu 

(z./o.) 

dr hab. A. 

Gasztold 

ostatnie 

zajęcia 
pisemna-test 

platforma 

kampus 

06.02.21 r. 

godz.10.00 
pisemna-

test 

platforma 

kampus 
Konwersatorium 

językowe 

poziom B2+ 

(z./o.)  

dr 

Agnieszka 

Bejma  

ostatnie 

zajęcia 

forma ustna 

Google meets 
04.02.21 r. 

godz.13.15 

forma ustna 

Google meets 

Konwersatorium 

językowe 

poziom B2+ 

(z./o.)  

dr Sławomir 

Józefowicz 
ostatnie 

zajęcia 

forma ustna 

Google meets 
07.02.21 r. 

godz.10.00 

forma ustna 

Google meets 

Zarządzanie 

ryzykiem w 

ochronie 

ludności (z./o.) 

OG 

prof. dr hab. 

Wróblewski  
ostatnie 

zajęcia 

forma ustna 

Google meets 
14.02.21 r. 

godz.12.00 

forma ustna 

Google meets 



 

 

 

 
 

 


