
 

ZARZĄDZENIE NR 5/2021 

REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zakresu kształcenia przez studentów  

 

Na podstawie § 38 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zatwierdzonego decyzją nr 50 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dni 17 września 2019 r. (Dz. Urz. MSWiA. poz. 36)  

w związku z § 21 ust. 1 Regulaminu Studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Zarządzeniem 

nr 44/20 Rektora- Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie ustalenia zakresów  

dla kierunków studiów prowadzonych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

Wprowadza się Zasady wyboru zakresu kształcenia przez studentów, stanowiące załącznik  

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

REKTOR-KOMENDANT 

  



 

Załącznik 
do zarządzenia nr 5/21 
Rektora-Komendanta SGSP 
z dnia 15 stycznia 2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZASADY WYBORU ZAKRESU KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 2021 

  



 

§ 1 

Zasady ogólne wyboru zakresu kształcenia 

1. Zakresy kształcenia zostały określone we właściwych programach studiów. 

2. Wyboru zakresu kształcenia  dokonują studenci. 

3. Decyzję w sprawie uruchomienia danego zakresu kształcenia podejmuje Dziekan. 

4. Wykazy studentów przydzielonych do zakresu kształcenia zatwierdza Dziekan. 

 

§ 2 

Przebieg procedury wyboru zakresu kształcenia 

1. Przed rozpoczęciem roku akademickiego Dziekan ustala termin wyboru zakresu kształcenia. 

2. Przystępując do wyboru zakresu kształcenia, student składa w Dziekanacie Deklarację wyboru 

zakresu kształcenia, zwanej dalej „Deklaracją”, stanowiącą załącznik nr 1. 

3. Przydział studentów do poszczególnych zakresów kształcenia odbywa się na podstawie złożonych 

przez nich Deklaracji oraz rankingu średniej ocen studentów. 

4. Ranking średniej ocen studentów ustala się według stanu na koniec semestru bezpośrednio 

poprzedzającego semestr, w którym następuje podział na zakresy kształcenia (dla przedmiotów 

niezaliczonych przyjmuje się ocenę 2). 

5. Dziekan określa limity miejsc na poszczególne zakresy kształcenia. 

6. W przypadku, gdy dany zakres kształcenia nie zostanie uruchomiony, student przydzielany jest  

do kolejnego zakresu, który zadeklarował, a w którym są wolne miejsca.   

7. Lista przydziału studentów do zakresów kształcenia, stanowiąca załącznik nr 2, zostanie ogłoszona 

i podana do wiadomości studentów w ciągu 14 dni liczonych od terminu złożenia Deklaracji przez 

studentów. 

8. Odwołanie od Decyzji Dziekana w sprawie przydziału, student składa w ciągu 7 dni od dnia 

ogłoszenia Listy przydziału, o której mowa w ust. 7.  

9. Studentowi, który nie złoży Deklaracji w wyznaczonym terminie, Dziekan przydziela zakres 

kształcenia.  

10. W przypadku studentów wznawiających studia decyzję w sprawie przydziału ich do danego zakresu 

kształcenia podejmuje Dziekan. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru zakresu kształcenia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub z użyciem dostępnych w Uczelni systemów 

informatycznych. 

2. W sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje Dziekan. 

  



 

Załącznik nr 1 
do „Zasad wyboru zakresu kształcenia przez studentów cywilnych 

Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności” 
 

 

 

 

DEKLARACJA WYBORU ZAKRESU KSZTAŁCENIA 

 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………. 

Nr albumu: ……………………………………………………. 

Symbol studiów: …………………………………………… 

 

Moduł zajęć (*): 

I. Moduł I / zakres kształcenia I **  

 

II. Moduł II / zakres kształcenia II ** 

 

III. Moduł III / zakres kształcenia III ** 

 

 

 

(*) Proszę w każdym okienku wpisać  odpowiednio cyfry: 

1 – zakres pierwszego wyboru (oznacza zakres, który Państwa najbardziej interesuje); 

2 – zakres  drugiego wyboru; 

3 – zakres trzeciego wyboru. 

(**) Ustalane odpowiednio dla danego rodzaju studiów 

 

 

 

 

………………………………………. 
                     podpis 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 
do „Zasad wyboru zakresu kształcenia przez studentów cywilnych 

Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności” 
 
 
 

LISTA PRZYDZIAŁU STUDENTÓW DO ZAKRESÓW KSZTAŁCENIA  

NA STACJONARNYCH/NIESTACJONARNYCH* STUDIACH PIERWSZEGO/DRUGIEGO* STOPNIA  

NA KIERUNKU ……………………………………………… (SYMBOL STUDIÓW)  

 

 

W wyniku przeprowadzonego. procesu wyboru zakresu kształcenia na kierunku studiów 

………………………………………… przedstawia się poniżej przydział studentów do poszczególnych zakresów. 

 

Lista osób przydzielonych do zakresu kształcenia………………………………………........: 

POZYCJA RANKINGOWA NUMER ALBUMU 

  

  

  

 

Lista osób przydzielonych do zakresu kształcenia………………………………………........: 

POZYCJA RANKINGOWA NUMER ALBUMU 

  

  

  

 

Lista osób przydzielonych do zakresu kształcenia………………………………………........: 

POZYCJA RANKINGOWA NUMER ALBUMU 

  

  

  

 

Studenci rozpoczynają kształcenie na wybranych/przydzielonych powyżej zakresach kształcenia od 

semestru zimowego/letniego* roku akademickiego 20…./20….   

 
 
 

…………………………………………………….. 
                                                                                                                     Data i podpis Dziekana 

 
*niepotrzebne skreślić 
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