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KROK

1

Utworzenie konta w systemie rekrutacyjnym

Rekrutację należy rozpocząć od założenia konta w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydata (IRK) dostępnym na stronie internetowej Uczelni https://www.wspol.edu.pl.

KROK

2

Wybór kierunku studiów i wprowadzenie wyników

Po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji w systemie IRK, każdy kandydat otrzymuje
login i hasło do swojego indywidualnego konta. Po zalogowaniu do systemu IRK kandydat
uzyskuje dostęp do listy kierunków — po rozwinięciu interesującego kierunku należy
wprowadzić ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średnią
arytmetyczną z przebiegu studiów.
Kandydacie! Jeżeli uzyskałeś status laureata lub finalisty olimpiady uprawniającej
do podjęcia studiów lub uzyskałeś świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,
świadectwo dojrzałości IB lub EB, skontaktuj się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną w celu
dostarczenia dokumentów poświadczających ich uzyskanie.
Wykaz olimpiad uprawniających do podjęcia studiów znajduje się na stronie internetowej
Uczelni www.wspol.edu.pl.

KROK

3

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

W celu uwzględnienia w postępowaniu rekrutacyjnym, kandydat zobowiązany jest
do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej za każdy wybrany kierunek i formę studiów. Opłatę
rekrutacyjną należy wnieść na konto, które zostanie wygenerowane w systemie IRK —
każdy kandydat posiada indywidualny numer konta do wpłat!

KROK

4

Ogłoszenie wyników postępowania i składanie dokumentów

Osoba zakwalifikowana na studia ma obowiązek dostarczenia kompletu wymaganych
dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej w terminach określonych w harmonogramie
rekrutacji, który dostępny jest na stronie internetowej Uczelni www. wspol.edu.pl
w zakładce „Rekrutacja na studia”, do których należą:
1. podpisana ankieta osobowa wydrukowana z systemu IRK;
2. oświadczenie o podjęciu nauki opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata;
3. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie skierowania na podjęcie studiów,
uwierzytelnionej przez komórkę właściwą do spraw osobowych skierowanego — dotyczy wyłącznie kandydatów funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych skierowanych na studia;

4.

oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego
lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydany przez właściwą
uczelnię, którą kandydat ukończył;
zaświadczenie potwierdzające średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń
z oceną uzyskanych w ciągu całego toku ukończonych studiów wyższych;

5.

Pamiętaj o logowaniu się w systemie IRK — jest to droga przekazywania komunikatów
przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną oraz informowania kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.
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WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH — KIERUNKI STUDIÓW

KIERUNEK

studia stacjonarne dla funkcjonariuszy
i pracowników Policji oraz
funkcjonariuszy i pracowników innych
formacji i jednostek organizacyjnych
podległych lub nadzorowanych
przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, którzy uzyskali
skierowanie na podjęcie studiów
na kierunku kryminologia

Termin
rejestracji w IRK
i wniesienia
opłaty
rekrutacyjnej

Wyniki
rekrutacji

Termin nadsyłania
dokumentów
przez osoby
zakwalifikowane
na studia

od 6 maja
do 25 lipca
2019 r.,
wniesienie
opłaty
rekrutacyjnej
do 26 lipca
2019 r.

do
5 sierpnia
2019 r.

do 16 sierpnia
2019 r.

studia niestacjonarne dla osób
cywilnych na kierunku kryminologia
Rekrutacja na studia jest prowadzona na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata
w postępowaniu rekrutacyjnym, które polega na przemnożeniu oceny uzyskanej na dyplomie
ukończenia studiów wyższych x 1,5 i zsumowaniu otrzymanego wyniku ze średnią arytmetyczną z przebiegu studiów
(1,5 x ocena na dyplomie) + średnia arytmetyczna z przebiegu studiów

Zmienność zjawisk społecznych postawiła nowe wyzwania nie tylko przed kryminologami, karnistami, ale przede wszystkim przed służbami, których celem jest zapobieganie i zwalczanie przestępczości. Kontrola przestępczości jest stałym elementem
dyskusji prowadzonych przez teoretyków i praktyków zajmujących się eliminowaniem zagrożeń. Rozważania te są istotne zarówno dla samej nauki, jak i konkretnych
działań praktycznych. Kontrola przestępczości uniwersalizuje podejście do problemu
zagrożeń czynami zabronionymi. Pozwala na wyjaśnienie różnych etapów działań zapobiegawczych, zdeterminowanych fazami cyklu takiego czynu. Działań jako interwencji ukierunkowanej na przyczyny zjawiska nagannego prawnie, mających na celu
zmniejszenie ryzyka jego występowania oraz ograniczenie szkód powstałych w przypadku jego zaistnienia. Dotyczy to działań krótkotrwałych zakładających uzyskanie
natychmiastowych efektów jak i długoterminowych przedsięwzięć zmieniających
środowisko, doskonalących system wymiaru sprawiedliwości, czy też uwzględniających funkcjonowanie służb porządkowych i organów administracyjnych. Osiągnięcie
celu jakim jest utrzymanie przestępczości na poziomie pozwalającym na zapewnienie bezpieczeństwa obywateli może nastąpić m.in. poprzez kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry zaznajomionej z nowymi nagannymi społecznie zjawiskami
i sposobami ich zapobiegania i zwalczania.
Powyższe twierdzenia uzasadniają uruchomienie praktycznego kierunku kryminologia studiów drugiego stopnia o specjalności kontrola przestępczości.
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