
I rok KRYMINOLOGIA studia II stopnia, zaoczne 2022/2023 semestr letni 
 

PIĄTEK: 24.II (zdalnie), 10.III, 24.III (zdalnie), 21.IV, 19.V (zdalnie), 02.VI. Sesja: 23-25.VI 

14.00 - 17.15 Seminaria magisterskie od 10 III 2023: dr hab. A. Bojańczyk prof. ucz. (s.40), dr hab. M. Górecki (s.55), 

prof. dr hab. A. Manterys (s.37), dr hab. W. Misztal, prof. ucz. (s.54), dr hab. M. Pawlak prof. ucz. (s.50), dr 

hab. T. Przesławski (s.53), dr hab. A. Redzik (s.61), prof. ucz., dr hab. B. Skrzypczak (s.42), dr D. Schmidt 

(s.41), dr hab. J. Utrat-Milecki, prof. ucz. (s.63) 

17.30- 19.45 (Od 10.III) Fakultety do wyboru: 

- Justizvollzug der deutschsprachigen Ländern 

(niem. B2+), dr D. Schmidt, s.40 
- Kryzys, depresja i zmiana społeczna, dr hab. 

A. Mica, s.24 
- Urban studies - urban sociology and urban 

planning basics (ang. B2+), dr Ł. Drozda, s. 35 

(Od 10.III) Przedmioty ogólnouniwersyteckie 

humanistyczne „OGUN” do wyboru: 
- Śmierć i umieranie we współczesnym świecie, dr hab. 

M. Górecki, s.32 
- Etyka współczesności, dr K. Szumlewicz, s.44 

(Od 10.III) Przedmioty ogólnouniwersyteckie 

społeczne „OGUN” do wyboru: 

- Psychospołeczne podstawy relacji pomocy, dr A. 

Olech, s. 45 

SOBOTA: 25.II (zdalnie), 11.III, 25.III (zdalnie), 22.IV, 20.V (zdalnie), 03.VI 

11.30 - 13.00 Etycznoprawne aspekty służby publicznej - konwersatorium, dr B. Błońska s. 55 

Ostatnie zajęcia: 20.V 

13.15 - 14.45 Prawa człowieka w służbach publicznych - konwersatorium, dr B. Błońska, s. 55 

Ostatnie zajęcia: 20.V 

15.00 - 17.15 Metody badań w kryminologii - konwersatorium, dr K. Miszewski, s. 55 

17.30 - 19.45 (Od 11.III) Fakultety do wyboru: 

- Konflikty społeczne w przestrzeni miejskiej, dr 
Ł. Drozda, s. 40 

- Komunikacja interpersonalną w relacji 

pomocy, dr A. Olech, s.35 
- Streetworking, dr M. Czapnik-Jurak, s.41 

 

(Od 11.III) Przedmioty ogólnouniwersyteckie 

humanistyczne „OGUN” do wyboru: 
- Teorie feminizmu, dr K. Szumlewicz, s. 44 

 

(Od 11.III) Przedmioty ogólnouniwersyteckie 

społeczne „OGUN” do wyboru: 
- Emisja głosu, dr Beata Ciecierska-Zajdel, s.55 

(dedykowany dla II rok spec. WR) 

 

NIEDZIELA: 26.II (zdalnie) , 12.III, 26.III (zdalnie), 23.IV, 21.V (zdalnie), 04.VI 

9.15 - 11.30 Kryminologia stosowana. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne. cz.2, wykład, koord.: dr K. Witkowska- 

Rozpara, s. 32 

11.45 - 16.45 

Przerwa: 

14.00 - 14.15 

Terroryzm i bezpieczeństwo w politykach UE - 

konwersatorium, dr K. Miszewski, s. 32 

(3 spotkania) 

Zagadnienia procesu karnego - konwersatorium, dr Ł. 

Chojniak, s. 32 

(3 spotkania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z programem studiów na I roku studiów (tzn. w ciągu dwóch semestrów) student powinien zaliczyć: 2 fakultety w j. polskim i 2 

przedmioty OGUN (moduł OGUN - w tym 5 ECTSów obszaru nauk humanistycznych). W danym bloku godzinowym możliwy jest do 

wyboru tylko jeden fakultet lub jeden OGUN. Rozliczenie jest roczne. 

I zjazd 24-26 lutego 2023 roku. 



II rok KRYMINOLOGIA studia II stopnia, zaoczne 2022/2023 semestr letni 
 

 

PIĄTEK: 24.II (zdalnie), 10.III, 24.III (zdalnie), 21.IV, 19.V (zdalnie), 02.VI. Sesja: 23-25.VI 

14.30 - 17.45 Seminaria magisterskie od 10 III 2023: dr hab. A. Bojańczyk prof. ucz. (s.40), dr hab. M. Górecki (s.55), 

prof. dr hab. A. Manterys (s.37), dr hab. W. Misztal, prof. ucz. (s.54), dr hab. M. Pawlak prof. ucz. (s.50), dr 

hab. T. Przesławski (s.53), dr hab. A. Redzik (s.61), prof. ucz., dr hab. B. Skrzypczak (s.42), dr D. Schmidt 

(s.41), dr hab. J. Utrat-Milecki, prof. ucz. (s.63) 

18.00 - 20.15 (Od 10.III) Fakultety do wyboru: 

- Justizvollzug der deutschsprachigen Ländern 

(niem. B2+), dr D. Schmidt, s.40 
- Kryzys, depresja i zmiana społeczna, dr hab. 

A. Mica, s.24 
- Urban studies - urban sociology and urban 

planning basics (ang. B2+), dr Ł. Drozda, s. 35 

(Od 10.III) Przedmioty ogólnouniwersyteckie 

humanistyczne „OGUN” do wyboru: 
- Śmierć i umieranie we współczesnym świecie, dr hab. 

M. Górecki, s.32 
- Etyka współczesności, dr K. Szumlewicz, s.44 

(Od 10.III) Przedmioty ogólnouniwersyteckie 

społeczne „OGUN” do wyboru: 

- Psychospołeczne podstawy relacji pomocy, dr A. 

Olech, s. 45 

SOBOTA: 25.II (zdalnie), 11.III, 25.III (zdalnie), 22.IV, 20.V (zdalnie), 03.VI 

 
GRUPA I GRUPA II 

9.15 - 11.30 Kontrolowanie przestępczości - 

konwersatorium, dr S. Różycka-Jaroś, s. 32 

 

11.45 - 14.00 Psychopatologia sądowa - wykład, dr G. Kudlak s.32 

14.15 - 16.30 
 

Kontrolowanie przestępczości - konwersatorium, dr S. 

Różycka-Jaroś, s. 32 

17.30 - 19.45 (Od 11.III) Fakultety do wyboru: 

- Konflikty społeczne w przestrzeni miejskiej, dr 
Ł. Drozda, s. 40 

- Komunikacja interpersonalną w relacji 

pomocy, dr A. Olech, s.35 
- Streetworking, dr M. Czapnik-Jurak, s.41 

 

(Od 11.III) Przedmioty ogólnouniwersyteckie 

humanistyczne „OGUN” do wyboru: 
- Teorie feminizmu, dr K. Szumlewicz, s. 44 

 

(Od 11.III) Przedmioty ogólnouniwersyteckie 

społeczne „OGUN” do wyboru: 
- Emisja głosu, dr Beata Ciecierska-Zajdel, s.55 

(dedykowany dla II rok spec. WR) 

 

NIEDZIELA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z programem studiów na II roku student powinien zaliczyć: 2 fakultety w j. polskim i 1 fakultet B2+. W danym bloku godzinowym 

możliwy jest do wyboru tylko jeden fakultet lub jeden OGUN. Rozliczenie jest roczne. 

I zjazd 25-27 lutego 2022 roku. 


