Terminy egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej 2020/2021
Bezpieczeństwo narodowe
I rok
Forma zaliczenia/
egzaminu
test dostępny na platformie
enauka
praca pisemna

Wykładowca

Przedmiot

dr Dariusz Bachorz

System polityczny RP

prof. dr hab. Janusz Wrona

Historia Polski i powszechna po 1914 roku

dr Elżbieta Sawa-Czajka

Wybrane problemy bezpieczeństwa
współczesnego świata

egzamin pisemny

13.02.2021, godz. 10.45-11.15

dr Romuald Szudejko

Podstawy wiedzy o państwie i prawie

test dostępny na platformie
enauka

dr Jerzy Kiełbowicz

Ochrona własności intelektualnej

zaliczenie ustne

8 -14 lutego (możliwe 2
podejścia)
8-13.02.2021 w ustalonych
godzinach

Przedmiot

Forma zaliczenia/
egzaminu

Pierwszy termin

egzamin ustny

11.02.2021, godz. 17.00-20.00

Pierwszy termin

Termin
poprawkowy

8 -14 lutego (możliwe 2
podejścia)
do 10.02.2021
20.02.2021
godz. 10.45-11.15
(kolokwium)
21.02.2021
godz. 9.00-10.00

II rok
Wykładowca
dr Marek Betiuk
dr Marek Betiuk
mgr Beata Jakubiec

Organizacje pozarządowe w systemie
bezpieczeństwa państwa
Warsztaty i szkolenia

zaliczenie ustne
09.02.2021, godz. 17.00-20.00
pracę pisemą należy przesłąć
Przestępczość i patologie społeczne w Polsce - na adres: bebi68@wp.pl do
zwalczanie i profilaktyka
31 stycznia br.

gen. dr Włodzimierz Zieliński

Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa
narodowego i międzynarodowego

mgr Rafał Kręgulec

Ochrona danych osobowych i informacji
niejawnych

mgr Michał Moryl

Przedmiot fakultatywny: Bezpieczeństwo w
komunikacji powszechnej i transporcie

egzamin

13.02.2021, godz. 10.00-12.00

test dostępny na platformie
enauka
pracę zaliczeniową należy
wysłać na adres mailowy
wykładowcy

8 -14 lutego (możliwe 2
podejścia)
8 -14 lutego

Termin
poprawkowy

III rok
Wykładowca

Przedmiot

Przedmiot fakultatywny: Konflikty
dr Adam Olechowski
narodowościowe i etniczne współczesnej
Europy
Straże lokalne i sektorowe w systemie
gen. dr Jacek Pomiankiewicz
bezpieczeństwa
Dyplomacja wojskowa i protokół
dr inż. Wojciech Staniuk
dyplomatyczny
Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa
gen. Andrzej Kapkowski
państwa
dr Marek Betiuk
Warsztaty i szkolenia
Współczesna technika wojskowa i potencjał
dr Marek Betiuk
militarny RP
Wojska Obrony Terytorialnej i Narodowe
dr Marek Betiuk
Siły Rezerwowe
mgr Beata Jakubiec

Policja w systemie bezpieczeństwa RP

Forma zaliczenia/
egzaminu
praca semestralna (artykuł
problemowy) + aktywność
na zajęciach

Pierwszy termin

zaliczenie ustne

08.02.2021, godz.17.00-18.30

praca pisemna

07.02.2020

praca pisemna
zaliczenie ustne

09.02.2021, godz. 17.00-20.00

egzamin ustny

10.02.2021, godz. 17.00-20.00

egzamin ustny

08.02.2021, godz. 17.00-20.00

pracę pisemą należy przesłąć
na adres: bebi68@wp.pl do
31 stycznia br.

Termin
poprawkowy

