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OFERTA STUDIÓw I STOPNIA o PROFH,U pRAKTyczNyM NA lmR17NKU
NAUKA 0 POLICJI

W WyższEł SZKOLE PoLICIl w szczlTNm

lnfhrmacża \ na temst studiów
1        lr;l                 ;+L                T

Studia 1 stopria o profilu praktycm)m na kiemhku »«zfż& o fło/fcy.j w Wyższęj Sżkole Policji
w Szczytnie adresowane są do osób, lstóre wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Poliri.

Funkcjonariusze   Polięji   prE{jęci   na   pierwszy   rok   studiiów   otrzymąją   szansę   rozwąiu
zawodowego, będą fimkcjonować w inst)"ięj i ciesząpęj się zaufiniem społecznym.

Studia  trwąją  4  ]ata  i  są  prowadzone  w  fbmie  staęjommej  w  Wyższej  Szkob  Policji
W   Szczytnie.   W   trakcie   pierwszego   roku   studiów   studenci   uzyskąją   wiedzę,   umiejętności   i
kompstenQje  społecme  z zakresu  sżkolenia zawodowego  podstawowego.  Studenci będą nealizować
także prakt)dri zawodowe w jednostkach terenowych Poliąji.

Absolwenci uzyskąją umięjętności i stosowania w praktyce zdobytęj wiedzy między imymi
z  zalmesu przepisów  prawnych  nowych technologii  inft)matycmych,  taktyk  i  techrik interwenqji
cmz tedhnik kryminalistycznych, jęĘrków obcych.

Absolwent   studiów   otrzyma   t}m]ł   zźLwodowy   licencjata.   Ponadto   ukończenie   studió`w
umożliwi  stsolwentowi prĘrstąpienie  do  egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie
stanowił podstawę do mianowania go na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych
Polifi.

Absolwent  studiów  nabędzie  wiedzę,  umięjętności  i  kompetenęje  do  wykoqywmnia  zadań
służbowyah   na   specjalistycznych   oraz   samodzielnych   stanowiskaeh   służbowych,   na   niższych

zstlach kierowniczych  oraz podstawowych  stanowiskach  zarządzania jednostkami  Policji,  a  w
perspektywie -na najwyższych stamowiskach kierowniczych w Policji.

Licżba  mięjsc  m  studia:   120.  Limit  mięjsc  dla  poszczególnych  komend  wojewódzkich
(Stołecznęj) Policji ustala Komendant-Rektor Wj/ższęj Sżkoły Poliąii w Szczytnie w porozumieniu z
Komendą Główną Politii proporcjonalnie do stanu etatowego danego gamizonu

IBtgmamnig .w®bec kandipd3ta  na studi& łzc«A«\ o+JłnAńc#

Kandydatem ną studia mogą być osoby, które:
-  przeszły  pozytymie   dobór  do  służby  w  Polięji,   ti.   zostało   wobec  tych  osób

zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i zostały umieszczme
na  liście  kandydatów  do  słLiżby,  zatwierdzonej  przez  przełożonęgo  właściwego  w
spmwie postęp owania kwalifikacyj nego ,

-  posiadąją świadectwo maturalne,
-  w)mazibr akces po4ięcia studiów na t)m kierunku (złożyły oświadczenie).

Etaov kwalifikacvi ne

1 etap -dobiór do slużby w Polięji
1.    Kandydat do służby w Poliąii przystęprie do prDcediiry doboru zgodnie z rozporządzeniem

Ministra   Spraw   Wewnętrziiych   z   dnia   12   stycznia   2022   r.   w   Ępr'mł;źe  pasńgpowarłjd
kwalif tłkaęyjnego w stosunku do kandydatów uhiegadących się o przyjęcie do służby w Policjź
flk. U z 2022 r., poz.109).

2.    Kan    dat  po   zakońc,,zeniu   postępowania   l«hralifikacyjnego   do   służby   w   Polięji   zostąje
umieszozony na liście kandydatów do służby, zatwjendzcmęj  pmez przełożonego właściwego
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.
Zatwierdzenie    listy    kandydatów    kończy    postępowanie    kwalifikacyjne    w    stosunku
do umieszczonęgo na rięj kandydata do służby.

3.    Komendant   wQjewódżki   (Stołecmy)   Policji   przekaz`{je   do   Wj7ższąj   Szkoły   Policji   w
Szczymie wykaz zawierąjący dane kmdydatów plamwanyoh do prĘjęcia do służby w Policji



na  dzień   19  września  2022  r.,  któizy  złożyli  oświadczenie  dobJczące  uczestniczenia  w
rekrutacji na studia na kierunku #ażfh o Po/z.c/.z. w termini€ do 19 września 2022 r.

11 etap - rekmtacja na studia »d«ks o PołŁjf. w Wyższej Szkole Policji w Szcz}rtnie
Rekrutacja na studia nfl!łłb o Po/!.c/.i.  odbywa się zgodnie z e#hł;ałg Jvr J 76/yp7+?fl2J Se#c## Hrjższ€j
Szkoły  Połicjź w  Szczytnie  z dnia  22  czerwca  2021  r. w  spra:wie ustaleHia warunków,  trybu orcE
termimu  rozpoczęcia   i   zakończenia   rek"tacji   oraĘ   sposobu  jej   prEeprowadzenia  na   studia
stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „riauka o Policji" w Wyższej Szkrile Policji w SzcĘytriie
w roku akademickim 2022/202 3 ze zm.

Terminy i.ekrutacji zostab7 wskazane w tnbeli ni. 1. Harmonogram rekrutacji m studia

1 .    Po re!mLtaGj.i^ ną___s^tud`ia #aeAkc g Po/z'c:;z. może przystąpić osoba, która:
-  rozpoczęła  procedurę  doboru  do  Policji  lub  majduje  się  na  liście  kandydatów  do

służby    w   Policji    zatwierdzonej    przez   przełożonego    właściwego    w    sprawie
postępowan ia kwal ifikacyjnego,

-posiada świadectwo maturalne,
-   złoży oświadczenie woli dobrczące u€zestiiiczenia w rekrutacji na studia.

2.    Kmdydat   m   pierwszy   rok   studiów   »fl«A#   o   Po/z.c/.!.,   przystępuje   do   rekrutacji   drogą
elektronicmą poprzez rejestrację w stemie hte ej Rejestracji Kandydatów(IRK)

3.    Kandydat iając  fomularz elektronicmy,
w  którym  wskaLzuje  wymagane  dane.  Zakładając  konto  w  IRK  kandydat  wyraża  zgodę
m przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzmia postępowania rekrutacyjnego, w
tym publikowania jego  danych na  listach rankingowych oraz na potrzeby dokumentowania
przebiegu  studiów.  Dane przekazane  za pośrednictwem  IRK  są  automatyczmie  i ostatecznie
2Htwierdzane w temiinach określonych w harmonogramie rekrutacj i na studja.

4.    Kandydat w lRK dokonuje:
-  wyboru kierunku studiów: »&#kcz o Po/z.c/.z.,
-  wybom   komendy   wojewódżkiej    (Stołecznej)   Policji,   która   prowadziła   wobec

kandydata postępowanie kwalifikacyj ne do służby w Policji,
-  wprowadzenia    wyników    egzaminu    maturalnego    (szczegóły    określa    uchwała

rekrutacyjna nr 176/IV/202l  ze zm. w  § 2 i §  9 ust.  5 -treść uchwabr dostępna pod
adresem    EHB±ź&ż:#isrgcz5ftno. w ffiffi#01iei śi. gov. HSfl/%7'S_Fźi3r@gr.aĘĘ_v-stĘ#_i_BĘĘ/śfi3ł&ffi&aaśi±

I#=SrfigĘ#H+Ę")
oraz wnosi opłatę rekrutacyjną.
Wprowadzenie pmez kandydata b]ędny€h danych powoduje jego dyskwa]ifika€ję! ! ! ! ! ! !

5.    Listy rankingowe kandydatów 2flkwalifikowanych na studia sporządza Wyższa Sżkoła Policji
w  Szęzytnie  i  przekazuje  komendom  wojewódzkim  (Stołecmej)  Policji.  Listy  rankingowe
sporządza   się   odrębnie   dla  posz€zególnych  komend  wojewódżkich  (Stołecznej)   Policji.
0 kolejności prz)g.mowania kandydatów na pierwszy rok studiów #czŻ*k& o Po/!.cjz' w mmach
limitów  miejsc  przyznanych  komendom  wojewódzkim  (Stolecmej) Policji  decyduje  łąc2ma
liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na podstawie konkursu
świadectw maturalnych (wyników egzaminu maturalnego). Kryteria decydują€e o przy:jęciu
m studia 1 stspnia m kierunku ndi«Ao o Po/i.cjz. Żmwarte zostaU w tabeli nr 2.

6.    W rekrutacji nie uwzględnia się punktów uzyskanych w procedurze doboru.
7.    I.aureaci  oraz  finaliści  „Olimpiady  Policyjnej"  organizowmej  przez  Wyższą  Szkołę  Policji

w  Szczytnie  będący  kandydatami  na  studia  »cizłka  t)  Po/F'c/.!.  otrzymują  maksymalną  liczbę
punktów możliwych do uzyskania w ramaah konkursu świadectw.

8.    Laureaci oraz finaliści  ogólnopolskich  ołimpiad stopnia centralnego,  otrzymują maksymalne
liczy punktów możliwych do uzyskania w zakresie przedmiotów uwzględnianych w procesie
rekrutacji,

9.    Kandydaci,   znajdujący   się  na   Listach  rankingowych  osób  zakwalifikowmych  na   studia,
sporządzonych  przez  Wyższą  Szkołę  Policji  w   Szczytnie  oraz  na  zatwierdzonym  przez
komendanta  wojewódżkiego  (Stołecznego)  Policji  wykazie,   składają  do  Wyższej   Sżkoły
Policji  w  SzK:zytnie  osobiście  lub  przez  upoważnioną  osobę  komplet  dokumentów  (ankietę



osobową,  oświadczenie  o  podjęciu  studiów,  świadectwo  maturalne,  dowód  wpłap  opłaq
rekrutacyjnej).

10. Osoby  zakwalifikowane,  które  dostarczybr  komplet  dokumentów zostają  przyjęte  na  studia
łła#kH o Pof].c/.ł.,  w ramach limitów miejsc przy"anych komendom wojewódżkim (Stołeczmej)
Policji.

11l etap - skierowanie na studia »c«Az[ o Pzp/i+/.z.
1.    Przyjęcie do służby w Policji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrmych z

dria. 12 stycmia, 2:f J2;2 r . w sprawie postępowania kwalif iikacytinego w stosunku do kandydatów
ubiegatiących się o prąijęcie do służby w Policji), w temLriB okie8\om:ym pTz#z EŁomĘindz"m
Głównego Policji,  na dziEń poprzedzający co najmniej  dwutygodniowy termin rozpoczęcia
studiów.

2 ,     Uzyskanie skierowania komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji na studia.
3.     Na  studia  nc!#ikcz  o  PoJj.c/:.!.  skierowane  zostaną  osoby,  które  uzyskały  największą  liczbę

punktów,  zgodnie  z listami  rankingowymi  sporządzonymi  prz€z  Wyższą  Szkołę  Policjj  w
Szczytnie w ramach limitów miej sc płzymmych dla poszczegóhych komend wojewódżkich
(Stołecznej)    Policji.    Listy    rankhgowe    dla    poszczegó}nych    kom€nd    wojewódzkich
(Stołecmej)  Policji  sporządza  się  według  kolejności  od  najwyższej   do  najniżej   liczby
punktów.

4.    W  przypadku  rezygnaęji kmdydata,  stcierowana zostaje  kolejna osoba z  rezerv`rowych  list
rankingowych     poszczególnych     komend     wojewódzkich     (Stołecmej)     Policji.      Po
zakwalifikowaniu się do  przyjęcia na studia z listy  rezerwowęj  kandydat zobligowany jest
uzyskać skierowanie na studia i złożyć wymagane dokumenbr.

5.    W przypadku niewkorzystania przez komendę wojewódzką (Stołecmą) Policji przyznanego
limitu miejsc, Komendant-Rektor może rozdysponować ten limit na pozostałe gamizony.

UWAGA!
Kmdydaci, którzy w ramach prĘrznanego limitu dla komendy wojewódżkiej (Stołecmej) Polisji nie
zostaną skierowmi na te studia pomimo zakwalifikowania na rie, nie będą mogli uĘyskać statusu
studenta Wyższej Sżkoły Policji w Szczytnie.



Tabela nr 1. Harmonogram rekrutacji na studia

Lp. Etsp rekrutncji Termin

1. Rejestracja w systemie HK od 15 lipca do 2 września 2022 r.

2. Wniesienje opłaty rekrutacyjnej od 15 npca do 2 września 2022 r.

3.

Wstępny egzamin* pisemny dla kandydatów, którzy

8 wmeśnia 2022 r.

posiadają:
1)    świadectwo     lub     inny     dokument     u2many     w

Rzeczypospolitej         Polskiej         za         dokument
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia
zgodnie  z  art.  93  ust.  3  ustawy  z  dnia  7  września
1991  r.  o  systemie  oświabł  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.
1327 ze zm.);

2)   świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których
mowa w att. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt
4;

3)   świad%two lub dyplom uznany w Rzeczypospolit€j
Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się
o przyjęcie na studźa zgodnie z umową bilateralną o
wzaj emnym uznawaniu wykształcenia;

4)   świadectwo     lub     inny     dokument     uznany     za
równorzędny  polskiemu  świadectwu  dojrzałości  na
podstawie  przepisów  obowiązujących  do  dnia  31
marca 2015 r.;

4.
Opublikowanie listy kandydatów zSkwaliflkowan%h

do 20 wTześnisr 2022 r.na studia (do kandydatów i jednostek)

5.
Przesłanie list osób zakwalifikowanych do jednostek

do 22 września 2022 r.celem weryfikacji udzielonej zgody na podjęcie studiów

6. Złożenie kompletu dokumentów do 25 wrztinia 2022 r.

7. Dobieranie kandydatów z list rezerwowych do 27 września 2022 r.

8.
Opublikowanie list kandydatów Drzvietvch na studia 29 września 2022 r.

{do kandydatów i jednostek)
*Egzamim wstępny tylko d]a osób posiadających tzw. „maturę m=mniczną"



Tabela nr 2 . Kryteria decydujące o pizyjęciu na studia 1 stoimia m ki€mnku mccf*& o PoJf.c/.z.
(łąc2ma liczba punktów przeliczeniowych uzyskanych za każdy niżej wymieniony przedmiot)

% punktów uzyskanych z pizedmiotów w części pisemnej eEzaminu matumlnem
występujących na Świad€mie doj rzałości

Uwzffl#dniane #rzedriio#

P rzed m io# obowi#zkowe
Przedmioty do wyboru

(dokomć wyboru jednego z przedstawiony€h
mniżeE3

1. Język polski

1,   Historia albo
2.   Geografia albo
3.   Matematyka albo
4.   Wiedza o społęczeństwie albQ. Język oboy nowożytny 5.   Fizyka albo
6.   Chemiaalbo
7.   Bioloria

oceny uzyskan€ z przedmiotów w części Fiisemn€j i ustnej €sHa`nrim do§mło§ci
Wst#guric#Ch na świade€twi€ dożrzalości

Uwzdędniane pi.zcdmio#
1 ~    Historia albo wiedza o społeczeństwie
2.    Geografia albo matematyka
3.    Fizyka albo chemia
4.    Biologia
5.    J#ffik Bolski albo.jsg3dc obcy nowoĘEffl#


