
Warunki i tryb rekrutacji na studia na kierunek inżynieria bezpieczeństwa 

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021 

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria 

bezpieczeństwa 

 

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

 
2. Na studia kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej, aż do  

wypełnienia limitu miejsc na określonym rodzaju studiów. 
 
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 na studia 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  

ukończenia studiów wyższych. W przypadku ocen równych o kolejności na liście 
rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię 
wydającą 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 właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej  
Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się wydanej na  
podstawie art. 269 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.). 

 
7. Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może  

przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określonym rodzaju studiów. 
 
8. Na studia wstępnie kwalifikowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia dla strażaków 

w służbie kandydackiej, w ramach ustalonego limitu, którzy nie zostali skierowani do 
służby stałej i uzyskali co najmniej średnią ocen 3,50 za okres 7 semestrów studiów, 
według kolejności na liście rankingowej. 

 
9. Ostateczną listę rankingową kandydatów spośród absolwentów studiów pierwszego 

stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, o których mowa w ust. 8, tworzy się na  
podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku ocen  
równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, 



poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, 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: rekrutacja@sgsp.edu.pl. 

 
Informacje dodatkowe – dotyczy studiów drugiego stopnia: 

1. Wyniki wpisane na dyplomie ukończenia studiów wyższych poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla dyplomów ukończenia studiów 
na terytorium RP. 

 
2. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu rekrutacji. 

 
Terminy i wykaz dokumentów 

1. Terminy: 

a) termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia  w wyniku 
potwierdzenia efektów uczenia się: 2 marca 2020 r., 

b) termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku 
potwierdzenia efektów uczenia się: 27 marca 2020 r., 

c) termin rozpoczęcia rekrutacji: 8 czerwca 2020 r., 
d) termin zakończenia rekrutacji: 7 sierpnia 2020 r., 
e) termin rozpoczęcia rekrutacji w tak zwanym drugim naborze: zgodnie z decyzją Rektora-

Komendanta SGSP 
f) termin zakończenia rekrutacji w tak zwanym drugim naborze: zgodnie z decyzją Rektora-

Komendanta SGSP 
 
2. Wykaz dokumentów: 

a) podanie do Rektora-Komendanta SGSP – 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 

drugiego miejsca po przecinku, 
d) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne, 
e) 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 właściwą komisję do 
spraw potwierdzania efektów uczenia się, 

f) deklaracja uiszczenia czesnego, 
g) 2 kolorowe fotografie 3,5 x 4,5 cm na białym tle – (funkcjonariusze PSP w mundurze 

wyjściowym), jedna podpisana imieniem i nazwiskiem, 

mailto:rekrutacja@sgsp.edu.pl


h) płyta CD lub pamięć zewnętrzna USB (pendrive) ze zdjęciem – plik podpisany nr PESEL, 
płyta CD lub pamięć zewnętrzna USB (pendrive) – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: 
minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany format: JPG. 


