
Kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STACJONARNE

+ Studia realizowane wspólnie z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia

Termin składania dokumentów: 08.04.2019 - 05.07.2019 Termin składania dokumentów: 14.05.2019 - 16.07.2019

NIESTACJONARNE
Termin składania dokumentów: 10.06.2019 – 19.07.2019 Termin składania dokumentów: 14.05.2019 - 16.07.2019

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli co najmniej  
studia wyższe pierwszego stopnia, posiadający tytuł zawodowy inżyniera.

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

REKRUTACJA NA STUDIA – ROK AKADEMICKI 2019/2020
Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

Szkoła Główna 
Służby Pożarniczej www.sgsp.edu.pl

Kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie

STACJONARNE
DLA STRAŻAKÓW  

W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ
DLA OSÓB  

CYWILNYCH
DLA OSÓB  

CYWILNYCH

PISEMNA MATURA  
Z PRZEDMIOTÓW

MATEMATYKA i JĘZYK OBCY
oraz

FIZYKA lub CHEMIA lub BIOLOGIA 
lub INFORMATYKA

EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY
1) TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
2) PŁYWANIE

Uwaga! Warunki rekrutacji 
muszą jeszcze zostać zatwierdzone  

przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

PISEMNA MATURA  
Z PRZEDMIOTÓW*

MATEMATYKA i JĘZYK OBCY
oraz

INFORMATYKA
 lub BIOLOGIA 

lub FIZYKA 
lub CHEMIA 

lub WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PISEMNA MATURA  
Z PRZEDMIOTÓW*

MATEMATYKA i JĘZYK OBCY 
oraz

 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
lub GEOGRAFIA
lub HISTORIA

lub INFORMATYKA

Termin składania dokumentów 
03.04.2019 - 31.05.2019

Termin składania dokumentów 
14.05.2019 - 12.07.2019

Termin składania dokumentów 
14.05.2019 - 16.07.2019

NIESTACJONARNE
DLA STRAŻAKÓW  

W SŁUŻBIE STAŁEJ
DLA OSÓB  

CYWILNYCH
DLA OSÓB  

CYWILNYCH
PISEMNA MATURA  
Z PRZEDMIOTÓW*

MATEMATYKA i JĘZYK OBCY
oraz

FIZYKA 
lub CHEMIA

 lub BIOLOGIA 
lub INFORMATYKA

lub WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PISEMNA MATURA  
Z PRZEDMIOTÓW*

MATEMATYKA i JĘZYK OBCY
oraz

INFORMATYKA
 lub BIOLOGIA 

lub FIZYKA 
lub CHEMIA 

lub WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PISEMNA MATURA  
Z PRZEDMIOTÓW*

MATEMATYKA i JĘZYK OBCY
oraz

 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
lub GEOGRAFIA
lub HISTORIA

lub INFORMATYKA

Termin składania dokumentów 
10.06.2019 - 19.07.2019

Termin składania dokumentów 
14.05.2019 - 12.07.2019

Termin składania dokumentów 
14.05.2019 - 16.07.2019

* W przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, 
dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej wg jednej z powyższych tabel, z zastrzeżeniem – PR • 0,8 



Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej   |   ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
tel. 22 56 17 624   |   fax  22 83 30 724   |   www.sgsp.edu.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest 
publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą 
i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 
funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby 
cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego 
i ochrony ludności. SGSP jest jednocześnie jednostką 
organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. 

SGSP jest uczelnią akademicką. Uczelnia posiada 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 
technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka oraz doktora nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Kierunki kształcenia 

W SGSP prowadzone są dwa kierunki kształcenia: inży-
nieria bezpieczeństwa (dziedzina nauk inżynieryjno- 
-technicznych, dyscyplina: inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka) oraz bezpieczeństwo wew-
nętrzne (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki 
o bezpieczeństwie). 

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygo-
towują wysoko wykwalifikowaną oficerską i cywilną 
kadrę do wykonywania zadań wynikających z funkcjo-

nowania szeroko rozumianej ochrony przeciwpoża-
rowej, w tym w szczególności ratownictwa, których 
głównym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia 
i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywioło-
wych i innych miejscowych zagrożeń, a także do 
prowadzenia i realizacji wszystkich elementów 
i procedur zintegrowanego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem powszechnym, ochroną ludności 
i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym ryzy-
kiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym 
przedsiębiorstwie. 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 
przygotowują do wykonywania zadań w obszarze 
bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przez 
organy państwowe i samorządowe, a także podmioty 
gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich 
statutowymi obowiązkami w tym zakresie. Zdobyta 
wiedza pozwala absolwentowi kierunku bezpieczeń-
stwo wewnętrzne na rozumienie mechanizmów 
kształtujących bezpieczeństwo państwa w wymia-
rze wewnętrznym, a także wielokierunkową eksplo-
rację właściwej problematyki z perspektywy nauk 
o bezpieczeństwie, nauk ekonomicznych oraz nauk 
prawnych.


