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1

Utworzenie konta w systemie rekrutacyjnym

Rekrutację należy rozpocząć od założenia konta w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydata (IRK) dostępnym na stronie internetowej Uczelni 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.

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,
do których należą:
1. podpisana ankieta osobowa wydrukowana z systemu IRK;
2. oświadczenie o podjęciu studiów opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem
kandydata;
3. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie skierowania na podjęcie studiów,
uwierzytelniona 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;
5. zaświadczenie potwierdzające średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń
z oceną uzyskanych w ciągu całego toku ukończonych studiów wyższych;

Pamiętaj o logowaniu się w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydata
Jest to droga przekazywania komunikatów przez komisję rekrutacyjną oraz informowania kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ROK AKADEMICKI 2019/2020

KIERUNEK

Termin
rejestracji w IRK
i wniesienia
opłaty
rekrutacyjnej

Wyniki
rekrutacji

Termin nadsyłania
dokumentów
przez osoby
zakwalifikowane
na studia

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

od 6 maja
do 25 lipca
2019 r.

po otrzymaniu
informacji
o zakwalifikowaniu
do 5 sierpnia
się na studia
2019 r.
do 16 sierpnia
2019 r.

studia stacjonarne
dla osób cywilnych
studia niestacjonarne
dla osób cywilnych
Rekrutacja na studia jest prowadzona na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata
w postępowaniu rekrutacyjnym wg poniższego działania
(1,5 x ocena na dyplomie) + średnia arytmetyczna z przebiegu studiów

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest
przygotowany do pracy w urzędach gminy, powiatu, województwa oraz departamentach poszczególnych ministerstw odpowiedzialnych za realizację zadań
na rzecz bezpieczeństwa, a także centrach zarządzania kryzysowego wszystkich
szczebli administracji państwa, instytucjach służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (m.in. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu, CBA, Straż Miejska, Straż Graniczna,
Straż Pożarna). Studia na tym kierunku umożliwiają również absolwentom kontynuację kształcenia na studiach doktoranckich lub podyplomowych, których
rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na studiach
drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno
www.wspol.edu.pl
e-mail: rekrutacja.wbinp@wspol.edu.pl
tel. 89 621 5605, 89 621 5116

Informator nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

