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REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
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://irk.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 Wybrać
przedmioty maturalne, z których wyniki zostaną uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydaci, którzy uzyskali status laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego
uprawniającej do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie są zobowiązani
do rejestracji w systemie IRK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji oraz do
przedłożenia dokumentu potwierdzającego uzyskanie ww. statusu.
Wykaz olimpiad uprawniających do podjęcia studiów znajduje się na stronie internetowej
Uczelni www.wspol.edu.pl, zakładka„Rekrutacja na studia — Informacje dla laureatów
i finalistów Olimpiad”.
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,
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;

4.

oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopia świadectwa maturalnego wydanego przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz oryginał albo odpis świadectwa ukończenia
szkoły średniej wydanego przez szkołę;
oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopia świadectwa dojrzałości wydanego przez
szkołę średnią;
kopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem;

5.
6.

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

ROK AKADEMICKI 2019/2020

INFORMATYKA o specjalności informatyka w bezpieczeństwie
Termin
rejestracji w IRK
i wniesienia
opłaty
rekrutacyjnej

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

od 6 maja
do 12 lipca
2019 r.

Wyniki
rekrutacji

Termin nadsyłania
dokumentów
przez osoby
zakwalifikowane
na studia

po otrzymaniu
informacji o
zakwalifikowaniu
do 23 lipca
się na studia
2019 r.
do 9 sierpnia
2019 r.

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym — system „Nowa matura”
(wyniki egzaminu dojrzałości z części pisemnej, wyrażone w %)
Przedmioty obowiązkowe

1. Matematyka
2. Język obcy nowożytny

Przedmioty do wyboru
(dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)
1. Informatyka albo
2. Fizyka albo
3. Fizyka z astronomią.

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym — system „Stara matura”
(wyniki egzaminu dojrzałości z części pisemnej lub ustnej, wyrażone w skalach ocen 2-6 lub 3-5)
1. Matematyka
2. Język obcy nowożytny

1. Informatyka albo
2. Fizyka albo
3. Fizyka z astronomią.

Informatyka jest nauką bardzo obszerną, dlatego kształcąc studentów należy
wyposażyć ich w wiedzę dostosowaną do stawianych im w przyszłości zadań.
Funkcjonariusze służb państwowych oprócz wiedzy informatycznej potrzebują również obszernej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Wiedza z zakresu nauk
prawnych, kryminalistyki czy analizy kryminalnej jest tak samo niezbędna dla
przyszłych absolwentów jak wiedza dotycząca programowania, czy funkcjonowania różnych systemów informatycznych. Odpowiednio dobrane efekty kształcenia z uwzględnieniem obszaru nauk technicznych i społecznych spowoduje
przygotowanie do służby absolwentów posiadających wiedzę dokładnie dostosowaną do potrzeb służb państwowych. Należy zauważyć, że nowowprowadzane
rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom wymuszają
opanowanie wiedzy z obu tych dziedzin.

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 5114

Informator nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

