WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
kierunek inżynieria bezpieczeństwa
ND-P35
Studia niestacjonarne drugiego stopnia (3 semestralne)
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
Specjalność:
- inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
- inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

Warunki przyjęcia na rok akademicki 2018/2019 i tryb postępowania rekrutacyjnego
1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli co najmniej studia wyższe
pierwszego stopnia, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.
2. Na studia kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia
limitu miejsc.
3. O przyjęcie na studia stacjonarne mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia dla strażaków w
służbie kandydackiej, którzy nie zostali skierowani do służby stałej, posiadający tytuł zawodowy
inżyniera pożarnictwa, aż do wypełnienia limitu miejsc dla strażaków w służbie kandydackiej.
4. O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się
odpowiadające minimum 10 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia,
według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku
potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
5. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie. W przypadku
ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów,
poświadczona przez dziekana wydziału uczelni wydającej dyplom ukończenia studiów wyższych,
obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
6. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów
uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania
efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty
uczenia się.
7. Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może
przekraczać 10 % ogólnej liczby przyjętych studentów.
8. Na studia wstępnie kwalifikowani są absolwenci studiów I stopnia dla strażaków w służbie
kandydackiej, w ramach ustalonego limitu, którzy nie zostali skierowani do służby stałej i uzyskali
co najmniej średnią ocenę 3,50 za okres 7 semestrów studiów, według kolejności na liście
rankingowej.
9. Ostateczną listę rankingową kandydatów spośród absolwentów studiów I stopnia dla strażaków w
służbie kandydackiej, o których mowa w ust.8, tworzy się na podstawie oceny wpisanej na
dyplomie. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować
średnia ze studiów, poświadczona przez dziekana wydziału, obliczona z dokładnością do 2 miejsc
po przecinku.
10. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od
ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP.
Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem
z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia pocztą
elektroniczną na adres: komisjawibp@sgsp.edu.pl

Terminy i wymagane dokumenty
Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
1) Terminy:

a) termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku
potwierdzenia efektów uczenia się: 01 marca 2018 r.,
b) termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku
potwierdzenia efektów uczenia się: 31 marca 2018 r.,
c) termin rozpoczęcia rekrutacji: 11 czerwca 2018 r.,
d) termin zakończenia rekrutacji: 20 lipca 2018 r.,
e) termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 13 sierpnia 2018 r.,
f) termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 21 września 2018 r.
2) Wykaz dokumentów:
a) podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony,
b) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał lub odpis,
c) zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia z dokładnością do
drugie miejsca po przecinku – w przypadku absolwentów innych uczelni oraz WIBC SGSP,
d) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
e) poświadczona kopia dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osób nieposiadających
polskiego obywatelstwa – dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie
Rekrutacyjnym (należy mieć ze sobą kopię i do wglądu dowód osobisty lub paszport w
przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa),
f) kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym
decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do
spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania
efektów uczenia się,
g) deklaracja uiszczenia czesnego,
h) 2 kolorowe fotografie 3,5 x 4,5 cm na białym tle - (funkcjonariusze PSP w mundurze
wyjściowym) (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
i) płyta CD ze zdjęciem – plik podpisany nr PESEL, płyta – nazwiskiem. Fotografia
o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli,
wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów.

Opłaty
Opłata kwalifikacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia
wynosi 85 zł. (wysokość opłaty może ulec zmianie w przypadku wydania stosownego rozporządzenia
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
Bank BGŻ BNP PARIBAS
08 1600 1374 1845 2512 5000 0030
tytuł opłaty:
Imię i nazwisko kandydata, ND-P35, opłata kwalifikacyjna
przykład:
Jan Kowalski, ND-P35, opłata kwalifikacyjna

Pliki do pobrania
Podanie do Rektora-Komendanta
Deklaracja uiszczenia czesnego

