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Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria 

bezpieczeństwa dla strażaków w służbie stałej 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 
 

 

Warunki przyjęcia na rok akademicki 2018/2019 i tryb postępowania rekrutacyjnego 

1. Na studia będą przyjmowane wyłącznie osoby posiadające: 

a) świadectwo dojrzałości, 

b) kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa 

c) świadectwo ukończenia Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, albo 

Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, albo Szkoły Chorążych 

Pożarnictwa. 

2. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby skierowane na studia przez 

właściwych przełożonych, uprawnionych do mianowania, które: 

a) uzyskały co najmniej 80 PR według kolejności na liście rankingowej, obliczonej na 

zasadach określonych w rozdziale 2 ust. 5, aż do wypełnienia limitu miejsc, 

b) 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. 

3. Na studia w dodatkowym naborze kwalifikowane są osoby według kolejności na liście 

rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc. 

4. Przystępując do postępowania rekrutacyjnego kandydat powinien posiadać oceny z 

przedmiotów:  

a) matematyka,  

b) język obcy, 

c) fizyka i astronomia albo chemia, albo biologia, albo informatyka.  

5. Oceny z przedmiotów wymienione w ust. 4 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR 

w następujący sposób:  

a) oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują PR jako 

większą z dwóch liczb 0,7•P lub1•R, gdzie: P oznacza wynik procentowy uzyskany na 

poziomie podstawowym, R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie 

rozszerzonym; 

b) oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali ocen od 2 do 6 przelicza 

się na PR, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości Punkty rekrutacyjne 

6,0 100 

5,0 90 

4,0 70 

3,0 50 

2,0 30 

c) oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali ocen od 3 do 5 przelicza 

się na PR zgodnie z poniższą tabelą: 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości Punkty rekrutacyjne 

5,0 100 



4,0 75 

3,0 30 

6. W przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają 

ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 4, dokonuje się przeliczenia na punkty 

rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym 

mowa w pkt 2 lub 3 z zastrzeżeniem, że punkty rekrutacyjne liczone są PR x 0,8. 

7. W przypadku PR z fizyki i astronomii lub chemii, otrzymanych zgodnie z zasadami 

opisanymi w ust. 5, w dalszym postępowaniu będzie uwzględniony wynik z przedmiotu 

lepiej ocenionego. 

8. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości są oceny z kilku języków obcych, jako wynik 

PR będzie uwzględniony wynik z przedmiotu lepiej ocenionego. 

9. Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru:  

1,0 • (PR z matematyki) + 0,8 • (PR z fizyki i astronomii albo chemii, albo biologii, albo 

informatyki) + 0,5 • (PR z języka obcego). 

10. W przypadku równej sumy punktów opisanych w ust. 4, o kolejności na liście 

rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z:  

1) matematyki, 

2)  fizyki i astronomii albo chemii, albo biologii, albo informatyki,  

3) języka obcego.  

11. 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. 

12. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów 

uczenia się nie stosuje się postanowień rozdziału 2 ust. 4 - 10.  

13. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może 

przekraczać 10 % ogólnej liczby przyjętych studentów. 

14. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni 

do 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 pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków 

w służbie stałej  

 

1. Termin:  

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: 14 września 2018 r. 

 

2. Wykaz dokumentów: 

a) podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony,  

b) skierowanie na studia, w przypadku strażaków w służbie stałej ubiegających się o przyjęcie na 

studia dla strażaków skierowanych przez właściwego przełożonego, 



c) świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez szkołę,  

d) świadectwo ukończenia szkoły średniej – (dotyczy kandydatów, o których mowa w Rozdziale 

2 ust. 4), 

e) świadectwo ukończenia Szkoły PSP, oryginał lub odpis,  

f) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik pożarnictwa, oryginał 

lub odpis, 

g) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,  

h) dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - do 

wglądu, 

i) 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, 

j) deklaracja uiszczenia czesnego, 

k) 2 kolorowe fotografie 3,5 x 4,5 cm, na białym tle w mundurze wyjściowym z aktualnym 

stopniem służbowym, podpisane imieniem i nazwiskiem, 

l) 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, NP-PS46, opłata kwalifikacyjna 

przykład: 

Jan Kowalski, NP-PS46, opłata kwalifikacyjna 

 

Pliki do pobrania 
Podanie do Rektora-Komendanta 

Deklaracja uiszczenia czesnego 

 


