
Warunki i tryb rekrutacji na studia na kierunek inżynieria bezpieczeństwa 

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2021/2022 

 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa 

 

Zakres: 

- inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, 

- inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, 

- inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości. 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane oceny z przedmiotów: 

1) matematyka; 

2) język obcy; 

3) informatyka, albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie. 

3. W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest oceny z informatyki, albo biologii, albo 

fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie przyjmuje się, jako liczbę punktów wartość 

zero. 

4. Oceny z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR 

w następujący sposób: 

1) oceny z pisemnego egzaminu maturalnego wyrażone w procentach otrzymują punkty 

rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7•P lub 1•R, gdzie: 

P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym, 

R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym. 

2) oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 2 do 6 przelicza się 

na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą: 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości Punkty rekrutacyjne PR 
  

6,0 100 

5,0 80 
  

4,0 60 
  

3,0 40 
  

2,0 20 

3) oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali ocen od 3 do 5, przelicza się na 

punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą: 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości Punkty rekrutacyjne PR 

  

5,0 100 



  

4,0 60 
  

3,0 20 
  

4) W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 r. dot. liceów i sprzed 2006 r. dot. 

techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów 

wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na 

świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w punkcie 2 i 3 

z zastrzeżeniem, że punkty rekrutacyjne liczone są jako PR x 0,8. 

5. W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii, 

albo wiedzy o społeczeństwie otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4, w dalszym 

postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego. 

6. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości kandydat posiada oceny z kilku języków obcych, jako 

wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego. 

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

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

wiedzy o społeczeństwie) + 0,5 • (PR z języka obcego). 

8. W przypadku równej sumy punktów opisanych w ust. 7, o kolejności na liście rankingowej 

decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z: 

a) matematyki, 

b) informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie, 

c) języka obcego. 

9. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby: 

a) według uzyskanej liczby punktów na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc, 

b) 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. 

10. Na studia w dodatkowych naborach kwalifikowane są osoby według kolejności na liście 

rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc. 

11. 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. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 85). 

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

nie stosuje się postanowień rozdziału 1 ust. 2 - 8. 

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

przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów. 

14. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku 

studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP. 

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 skutkować będzie 



skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia 
pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@sgsp.edu.pl. 

 

Informacje dodatkowe – dotyczy studiów pierwszego stopnia: 

1. Wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej są przeliczane zgodnie z zasadami 

przyjętymi dla matury uzyskanej na terytorium RP. Wyniki na świadectwie maturalnym 

uzyskanym poza granicami Polski są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla świadectw 

maturalnych uzyskanych na terytorium RP. 

2. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury międzynarodowej 

na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna. 

3. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury uzyskanej poza 

granicami Polski na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna. 

4. 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. 

5. Decyzję o uruchomieniu danego zakresu podejmuje Rektor-Komendant SGSP. 

 

1. Terminy: 

a) termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się: 1 marca 2021 r., 

b) termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się: 26 marca 2021 r., 

c) termin rozpoczęcia rekrutacji: 7 czerwca 2021 r., 

d) termin zakończenia rekrutacji: 16 lipca 2021 r., 

e) termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 16 sierpnia 2021 r., 

f) termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 10 września 2021 r. 

2. Wykaz dokumentów: 

a) podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania wypełniony na stronie internetowej 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, wydrukowany i własnoręcznie podpisany, 

b) kserokopia skierowania przez właściwego Komendanta, 

c) kserokopia świadectwa dojrzałości – wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 

2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę, 

d) kserokopia świadectwa ukończenia Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, albo 

Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, albo Szkoły Chorążych Pożarnictwa lub 

kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu 

kwalifikacji Z.22 i Z.23 prowadzonych przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, 

albo Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej, 

e) kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa, 

f) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne, 

g) kserokopia decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydaną przez właściwą 

komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się 

o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. 

Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym 

w harmonogramie terminie dostarcza do Uczelni: 

mailto:rekrutacja@sgsp.edu.pl


a) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury 

sprzed 2005 r. dot. liceów i sprzed 2006 r. dot. techników przez szkołę, 

b) oryginał lub odpis świadectwa ukończenia Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, 

albo Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, albo Szkoły Chorążych Pożarnictwa lub 

kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu 

kwalifikacji Z.22 i Z.23 prowadzonych przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, 

albo Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej – wydany przez właściwą Szkołę, 

c) oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa 

– wydany przez OKE lub właściwą Szkołę, 

d) deklaracja uiszczenia czesnego, 

e) oryginał skierowania od właściwego Komendanta, 

f) oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydaną przez właściwą 

komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających 

się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, 

g) 1 kolorowa fotografia na białym tle w mundurze wyjściowym z aktualnym stopniem 

służbowym 3,5 x 4,5 cm, (podpisana imieniem i nazwiskiem), 

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. 

Niedostarczenie dokumentów w terminie wyznaczonym w harmonogramie równoznaczne jest 

z rezygnacją ze Studiów. 

 


