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1

Wymagania wobec kandydata

Kandydatem na studia mogą być osoby, które:
— przeszły pozytywnie dobór do służby w policji, tj. zostało wobec tych osób zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i zostały umieszczone na liście kandydatów do służby,
zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego,
— posiadają świadectwo maturalne,
— wyraziły akces podjęcia studiów na tym kierunku (złożyły oświadczenie).
KROK

2

Dobór do służby w Policji

1. Kandydat do służby w Policji przystępuje do procedury doboru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U z 2012 r., poz. 432
z późn. zm.).
2. Kandydat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji zostaje umieszczony na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie
postępowania kwalifikacyjnego.
Zatwierdzenie listy kandydatów kończy postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do umieszczonego na niej kandydata do służby.
3. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji przekazuje do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wykaz zawierający dane kandydatów, którzy zakończyli postępowanie kwalifikacyjne do służby
w Policji (dobór) i złożyli oświadczenie dotyczące uczestniczenia w rekrutacji na studia na kierunku nauka o Policji w terminie do 9 sierpnia 2019 r.
KROK

3

Utworzenie konta w systemie rekrutacyjnym

Założenie konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatka (IRK) dostępnym na stronie
internetowej Uczelni https://irk.wspol.edu.pl.
KROK

4

Wybór kierunku studiów i przedmiotów maturalnych

1. 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:
— kierunku studiów: nauka o Policji,
— komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, która prowadziła wobec kandydata postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji,
— wyboru przedmiotów maturalnych, z których wyniki zostaną uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Kandydaci, którzy uzyskali status laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego uprawniającej do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, są zobowiązania do rejestracji
w systemie IRK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji oraz do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uzyskanie ww. statusu.
3. 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

5

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

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

KROK

6

Ogłoszenie wyników postępowania i składanie dokumentów

Osoba zakwalifikowana na studia, która została przyjęta do służby w Policji oraz uzyskała skierowanie
komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji 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. oryginał, odpis lub kopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem;
4. oryginał, odpis lub kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej poświadczona za zgodność z oryginałem
5. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
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WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH — KIERUNKI STUDIÓW

Kierunek — nauka o Policji

studia stacjonarne dla osób znajdujących
się na liście kandydatów do służby w Policji
zatwierdzonej przez przełożonego
właściwego w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego, na podstawie
§ 41 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 432 z późn. zm.), które złożyły
oświadczenie woli dotyczące uczestniczenia
w rekrutacji na studia w WSPol

Termin
Termin nadsyłania
rejestracji w IRK
dokumentów
Wyniki
i wniesienia
przez osoby
rekrutacji
opłaty
zakwalifikowane
rekrutacyjnej
na studia

od 6 maja
2019 r.
do 19 sierpnia
2019 r.

do 29
sierpnia
2019 r.

do 6 września
2019 r.

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym
(wyniki egzaminu dojrzałości z części pisemnej, wyrażone w %)

Przedmioty do wyboru
(dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

Przedmioty obowiązkowe

1. Język polski
2. Język obcy nowożytny

1. Historia albo
2. Geografia albo
3. Matematyka albo
4. Wiedza o społeczeństwie albo
5. Fizyka albo
6. Chemia albo
7. Biologia

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym
(wyniki egzaminu dojrzałości z części pisemnej lub ustnej, wyrażone w skalach ocen 2-6 lub 3-5)
1. Historia albo wiedza o społeczeństwie
2. Geografia albo matematyka
3. Fizyka albo chemia
4. Biologia
5. Język polski albo język obcy nowożytny

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.
Funkcjonariusze Policji przyjęci na pierwszy rok studiów otrzymają szansę rozwoju zawodowego, będą funkcjonować w instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym oraz uzyskają możliwość wyboru pionu służby adekwatnego do indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.
Studia trwają 4 lata i są prowadzone w formie stacjonarnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W trakcie pierwszego roku studiów studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci będą realizować także
praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji.
Cele kształcenia i kompetencje, które uzyskają absolwenci, będą odnosić się do wiedzy, postaw
oraz umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy między innymi z zakresu przepisów
prawnych, języków obcych, nowych technologii informatycznych, taktyk i technik interwencji
oraz technik kryminalistycznych.
Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie
stanowił podstawę do mianowania go na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.
Absolwent studiów nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania zadań
służbowych na specjalistycznych oraz samodzielnych stanowiskach służbowych, na niższych
szczeblach kierowniczych oraz podstawowych stanowiskach zarządzania jednostkami Policji,
a w perspektywie — na najwyższych stanowiskach kierowniczych w Policji.
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