
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

III Rok Kryminologia I stopnia niestacjonarna - semestr zimowy 2017/2018III Rok Kryminologia I stopnia niestacjonarna - semestr zimowy 2017/2018
Wykłady

Data Godz. Gr. Typ Sala Przedmiot Wykładowca
Ilość

godz.

wszyscy
wszyscy

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)
Aud.B Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) prof. dr hab. E. Bieńkowska12.55-17.25 5 w12.55-17.25

wszyscy
wszyscy

Pokrzywdzony w prawie karnym
Aud.B Pokrzywdzony w prawie karnym dr P. Rogoziński17.40-20.05 3 w17.40-20.05

07.10.2017

Sobota

wszyscy
wszyscy

Europejskie prawo karne
AULA Europejskie prawo karne dr hab. S. Steinborn, prof. UG12.05-15.45 4 w12.05-15.45

wszyscy
wszyscy

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)
AULA Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) prof. dr hab. E. Bieńkowska15.50-20.05 5 w15.50-20.05

21.10.2017

Sobota
wszyscy
wszyscy

Pokrzywdzony w prawie karnym
Aud.C Pokrzywdzony w prawie karnym dr P. Rogoziński7:55-11:10 4 w7:55-11:10

wszyscy
wszyscy

Europejskie prawo karne
Aud.C Europejskie prawo karne dr hab. S. Steinborn, prof. UG11:15-14:55 4 w11:15-14:55

22.10.2017

Niedziela

wszyscy
wszyscy

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)
Aud.B Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) prof. dr hab. E. Bieńkowska7.55-12.00 5 w7.55-12.00

wszyscy
wszyscy

Psychologia sądowa
Aud.B Psychologia sądowa prof. zw. dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska12.05-16.35 5 w12.05-16.35

wszyscy
wszyscy

Europejskie prawo karne
Aud.B Europejskie prawo karne dr hab. S. Steinborn, prof. UG16.40-20.05 4 w16.40-20.05

04.11.2017

Sobota

wszyscy
wszyscy

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych zprzestępstwaAud.C Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z
przestępstwa dr hab. D. Maśniak, prof. UG7:55-11:10 4 w7:55-11:10

wszyscy
wszyscy

Pokrzywdzony w prawie karnym
Aud.C Pokrzywdzony w prawie karnym dr P. Rogoziński11:15-14:55 4 w11:15-14:55

05.11.2017

Niedziela

wszyscy
wszyscy

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)
Aud.B Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) prof. dr hab. E. Bieńkowska7:55-12:00 5 w7:55-12:00

wszyscy
wszyscy

Europejskie prawo karne
Aud.B Europejskie prawo karne dr hab. S. Steinborn, prof. UG12:05-15:45 4 w12:05-15:45

wszyscy
wszyscy

Pokrzywdzony w prawie karnym
Aud.B Pokrzywdzony w prawie karnym dr P. Rogoziński15:50-19:15 4 w15:50-19:15

19.11.2017

Niedziela

wszyscy
wszyscy

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych zprzestępstwaAud.B Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z
przestępstwa dr hab. D. Maśniak, prof. UG16:40-20:05 4 w16:40-20:0526.11.2017

Niedziela

wszyscy
wszyscy

Europejskie prawo karne
Aud.A Europejskie prawo karne dr hab. S. Steinborn, prof. UG7.55-11.10 4 w7.55-11.10

wszyscy
wszyscy

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych zprzestępstwaAud.A Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z
przestępstwa dr hab. D. Maśniak, prof. UG11.15-13.40 3 w11.15-13.40

wszyscy
wszyscy

Psychologia sądowa
Aud.A Psychologia sądowa prof. zw. dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska14.10-18.25 5 w14.10-18.25

09.12.2017

Sobota

wszyscy
wszyscy

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych zprzestępstwaAud.B Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z
przestępstwa dr hab. D. Maśniak, prof. UG15.50-19.15 4 w15.50-19.1513.01.2018

Sobota
wszyscy
wszyscy

Psychologia sądowa
Aud.A Psychologia sądowa prof. zw. dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska8:45-12:50 5 w8:45-12:5014.01.2018

Niedziela

Legenda:
w - wykład; ć - ćwiczenia; sem mgr. - seminarium mgr.; sem lic. - seminarium lic.; wdw - wykład do wyboru; wdwo - obowiązkowy wykład do wyboru; wdw b. II - wdw blok II;wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczeniauzupełniającew - wykład; ć - ćwiczenia; sem mgr. - seminarium mgr.; sem lic. - seminarium lic.; wdw - wykład do wyboru; wdwo - obowiązkowy wykład do wyboru; wdw b. II - wdw blok II;
wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczenia
uzupełniające
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

III Rok Kryminologia I stopnia niestacjonarna - semestr zimowy 2017/2018III Rok Kryminologia I stopnia niestacjonarna - semestr zimowy 2017/2018
Wykłady do wyboru

Data Godz. Gr. Typ Sala Przedmiot Wykładowca
Ilość

godz.

Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe,wykonawcze) (Moduł KURATORSKI)1029 Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe,
wykonawcze) (Moduł KURATORSKI) dr K. Stasiak10.25-12.50 3 wg list WdW10.25-12.5007.10.2017

Sobota
Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe,wykonawcze) (Moduł KURATORSKI)2006 Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe,
wykonawcze) (Moduł KURATORSKI) dr K. Stasiak
Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne (Moduł -Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)3041 Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne (Moduł -
Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna) dr T. Besta

7:55-11:10 4 wg list WdW7:55-11:10

Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne (Moduł -Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)3041 Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne (Moduł -
Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna) dr T. Besta
Status zawodowy kuratora (Moduł KURATORSKI)

2006 Status zawodowy kuratora (Moduł KURATORSKI) dr J. Szmit
11:15-12:00 1 wg list WdW11:15-12:00

Podstawy prawa wykroczeń i postępowaniawykroczeniowego (Moduł POLICYJNY)1039 Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego
(Moduł POLICYJNY) dr P. Petasz
Psychologia zaburzeń osobowości (Moduł - Patologiespołeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)3041 Psychologia zaburzeń osobowości (Moduł - Patologie
społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna) prof. zw. dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska
Status zawodowy kuratora (Moduł KURATORSKI)

2006 Status zawodowy kuratora (Moduł KURATORSKI) dr J. Szmit

12:05-15:45 4 wg list WdW12:05-15:45

Podstawy prawa wykroczeń i postępowaniawykroczeniowego (Moduł POLICYJNY)1039 Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego
(Moduł POLICYJNY) dr P. Petasz15:50-16:35 1 wg list WdW15:50-16:35
Czynności operacyjno-rozpoznawcze (Moduł POLICYJNY)

4021 Czynności operacyjno-rozpoznawcze (Moduł POLICYJNY) dr M. Fingas16:40-20:05 4 wg list WdW16:40-20:05

08.10.2017

Niedziela

Ustrój organów ochrony prawnej (specjalność Administracjawymiaru sprawiedliwości)Aud.B Ustrój organów ochrony prawnej (specjalność Administracja
wymiaru sprawiedliwości) dr A. Podolska15:00-19:15 5 wg list WdW15:00-19:1522.10.2017

Niedziela

Czynności operacyjno-rozpoznawcze (Moduł POLICYJNY)
2026 Czynności operacyjno-rozpoznawcze (Moduł POLICYJNY) dr M. Fingas

Psychologia zaburzeń osobowości (Moduł - Patologiespołeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)3041 Psychologia zaburzeń osobowości (Moduł - Patologie
społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna) prof. zw. dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska

7:55-8:40 1 wg list WdW7:55-8:40

Czynności operacyjno-rozpoznawcze (Moduł POLICYJNY)
2026 Czynności operacyjno-rozpoznawcze (Moduł POLICYJNY) dr M. Fingas

Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe,wykonawcze) (Moduł KURATORSKI)2007 Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe,
wykonawcze) (Moduł KURATORSKI) dr K. Stasiak
Psychologia zaburzeń osobowości (Moduł - Patologiespołeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)3041 Psychologia zaburzeń osobowości (Moduł - Patologie
społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna) prof. zw. dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska

8:45-12:00 4 wg list WdW8:45-12:00

Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne (Moduł -Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)3041 Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne (Moduł -
Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna) dr T. Besta
Status zawodowy kuratora (Moduł KURATORSKI)

2007 Status zawodowy kuratora (Moduł KURATORSKI) dr J. Szmit
12:05-14:55 3 wg list WdW12:05-14:55

Podstawy prawa wykroczeń i postępowaniawykroczeniowego (Moduł POLICYJNY)2026 Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego
(Moduł POLICYJNY) dr P. Petasz
Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne (Moduł -Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)3041 Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne (Moduł -
Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna) dr T. Besta
Status zawodowy kuratora (Moduł KURATORSKI)

2007 Status zawodowy kuratora (Moduł KURATORSKI) dr J. Szmit

15:00-16:35 2 wg list WdW15:00-16:35

Podstawy prawa wykroczeń i postępowaniawykroczeniowego (Moduł POLICYJNY)2026 Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego
(Moduł POLICYJNY) dr P. Petasz16:40-19:15 3 wg list WdW16:40-19:15

29.10.2017

Niedziela

Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniucywilnym i administracyjnymAud.B Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu
cywilnym i administracyjnym dr G. Julke15:00-18:25 4 wg list WdW15:00-18:2505.11.2017

Niedziela

Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej
2026 Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej dr hab. M. Zieleniecki, prof. UG7.55-12.00 5 wg list WdW7.55-12.00

Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniucywilnym i administracyjnym2026 Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu
cywilnym i administracyjnym dr G. Julke12.05-14.55 3 wg list WdW12.05-14.55
Ustrój organów ochrony prawnej (specjalność Administracjawymiaru sprawiedliwości)2026 Ustrój organów ochrony prawnej (specjalność Administracja
wymiaru sprawiedliwości) dr A. Podolska15.00-19.15 5 wg list WdW15.00-19.15

18.11.2017

Sobota
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

III Rok Kryminologia I stopnia niestacjonarna - semestr zimowy 2017/2018III Rok Kryminologia I stopnia niestacjonarna - semestr zimowy 2017/2018
Wykłady do wyboru

Data Godz. Gr. Typ Sala Przedmiot Wykładowca
Ilość

godz.

Czynności operacyjno-rozpoznawcze (Moduł POLICYJNY)
4021 Czynności operacyjno-rozpoznawcze (Moduł POLICYJNY) dr M. Fingas7:55-8:40 1 wg list WdW7:55-8:40

Czynności operacyjno-rozpoznawcze (Moduł POLICYJNY)
4021 Czynności operacyjno-rozpoznawcze (Moduł POLICYJNY) dr M. Fingas

Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe,wykonawcze) (Moduł KURATORSKI)2007 Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe,
wykonawcze) (Moduł KURATORSKI) dr K. Stasiak

8:45-12:00 4 wg list WdW8:45-12:00

Podstawy prawa wykroczeń i postępowaniawykroczeniowego (Moduł POLICYJNY)2026 Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego
(Moduł POLICYJNY) dr P. Petasz
Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne (Moduł -Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)3041 Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne (Moduł -
Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna) dr T. Besta
Status zawodowy kuratora (Moduł KURATORSKI)

2007 Status zawodowy kuratora (Moduł KURATORSKI) dr J. Szmit

12:05-16:35 5 wg list WdW12:05-16:35

26.11.2017

Niedziela

Ustrój organów ochrony prawnej (specjalność Administracjawymiaru sprawiedliwości)2026 Ustrój organów ochrony prawnej (specjalność Administracja
wymiaru sprawiedliwości) dr A. Podolska7:55-12:00 5 wg list WdW7:55-12:00
Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej

2026 Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej dr hab. M. Zieleniecki, prof. UG12:05-16:35 5 wg list WdW12:05-16:35
Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniucywilnym i administracyjnym2026 Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu
cywilnym i administracyjnym dr M. Miłosz16:40-20:05 4 wg list WdW16:40-20:05

03.12.2017

Niedziela

Psychologia zaburzeń osobowości (Moduł - Patologiespołeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)1039 Psychologia zaburzeń osobowości (Moduł - Patologie
społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna) prof. zw. dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska18.30-20.05 2 wg list WdW18.30-20.0509.12.2017

Sobota

Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej
Aud.A Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej dr hab. M. Zieleniecki, prof. UG7.55-12.00 5 wg list WdW7.55-12.00

Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniucywilnym i administracyjnymAud.B Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu
cywilnym i administracyjnym dr M. Miłosz12.05-15.45 4 wg list WdW12.05-15.45

13.01.2018

Sobota
Psychologia zaburzeń osobowości (Moduł - Patologiespołeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)1033 Psychologia zaburzeń osobowości (Moduł - Patologie
społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna) prof. zw. dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska12:55-16:35 4 wg list WdW12:55-16:3514.01.2018

Niedziela

Legenda:
w - wykład; ć - ćwiczenia; sem mgr. - seminarium mgr.; sem lic. - seminarium lic.; wdw - wykład do wyboru; wdwo - obowiązkowy wykład do wyboru; wdw b. II - wdw blok II;wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczeniauzupełniającew - wykład; ć - ćwiczenia; sem mgr. - seminarium mgr.; sem lic. - seminarium lic.; wdw - wykład do wyboru; wdwo - obowiązkowy wykład do wyboru; wdw b. II - wdw blok II;
wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczenia
uzupełniające
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