
Uchwala nr 5/04/2010

Senatu Szkoly Glownej Sluzby Pozarniczej
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie zasad rekrutacji na studia na Wydziale Iniynierii Bezpieczenstwa

Cywilnego w roku akademickim 2011/2012.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z poiniejszymi zmianami)

w zwi~zku z § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Szkoly Glownej Sluzby Pozarniczej

nadanego decyzj~ nr DZKiOS-IINI-0123/1795/06 Ministra Spraw

Wewn~trznych i Administracji Senat Szkoly Glownej Sluzby Pozarniczej

postanawia co nast~puje:

§ 1

Zatwierdza si~ zasady rekrutacji na studia na Wydziale InZynierii

Bezpieczenstwa Cywilnego w roku akademickim 2011/2012.

§2

Tekst trybu stanowi zal~cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§3

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjt(cia.

Sekretarz Senatu

kpt. mgr inz. Grzegorz Kotulek



ZASADY I TRYB POST~POW ANIA REKRlJTACYJNEGO NA W\'D'lIRL"R
INZYNIERII BEZPIECZENSTW A CYWILNEGO NA ROK AKADEMICKI

2011/2012

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale InZynierii Bezpicczenstwa
Cywilnego na kierunku InZynieria Bezpieczenstwa oraz na kierunku Zarz~dzaniel

1. Wymaga si~, aby kandydaci mieli na swiadectwie dojrzalosci
w cz~sci pisemnej ocen~ z co najmniej jednego z przedmiot6w: matematyka, WOS,
geografia.

2. W post~powaniu rekrutacyjnym brane b~d't pod uwag~ oceny z pisemnego egzaminu
dojrzalosci z matematyki oraz WOS-u lub geografii.

3. Wynik pisemnego egzaminu dojrzalosci z poszczeg6lnych przedmiot6w
wymienionych w punkcie 2 przelicza si~ na punkty rekrutacyjne PR wedlug
zaleznosci:

a) kandydaci z now'lmatur'l:
PR = max {0.7 P, R},
gdzie P oznacza wynik (procentowy) uzyskany na poziomie podstawowym, R oznacza
wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym;

b) kandydaci ze star't matur't w skali oceniania 2-6:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzalosci Punkty rekrutacyjne PR
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c) kandydaci ze star'lmatur'l w skali oceniania 3-5:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzalosci Punkty rekrutacyjne PR
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4. Na studia przyjmowani s'l kandydaci wedlug kolejnosci na liscie rankingowej.
W przypadku r6wnej liczby punkt6w na liscie rankingowej, decyduj'lcej 0 przyj~ciu
na studia, 0 kolejnosci zadecyduje wyzsza suma ocen z matematyki, WOS-u
i geografii na swiadectwie ukonczenia szkoly ponadgimnazjalnej.

I Kierunek Studi6w Zarz'ldzanie uruchomiony zostanie po otrzymaniu zgody z Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego



Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Inzynierii Bezpieczenstwa
Cywilnego na kierunku Intynieria Bezpieczenstwa oraz na kierunku Zarz~dzaniel.

Zgodnie z art. 169 Ust. 10 Ustawy Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
z p6Zn. zm.) ustala si~:
1. Przyj~cie na studia uzaleznia si~ od liczby kandydat6w oraz liczby miejsc na studia.
2. W przypadku wi~kszej liczby kandydat6w niz miejsc tworzy si~ list~ rankingowCl:..
3. List~ rankingowCl:. tworzy si~ uwzgl~dniajCl:.coceny z: matematyki, WQS-u lub

geografii, przeliczajCl:.coceny na punkty rekrutacyjne wedlug zasad stosowanych na
studiach stacjonarnych.

DZIEKAN
Wydzialu lnzynierii Bezpiecz~~a cywilnego

prof dr hab. inz(~zej Wlodarski


