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INNOWACYJNA OFERTA 
KSZTAŁCENIA POLICJANTÓW

Studia łączą kształcenie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z jednocze-
snym odbywaniem doskonalenia zawodowego policjantów w formie kursu do-
skonalenia zawodowego z zakresu działań Policji w warunkach przywracania 
przez pododdziały zwarte Policji naruszonego ładu i porządku publicznego.

To innowacyjne podejście do wzbogacania wiedzy, umiejętności i kompeten-
cji społecznych policjantów stwarza nowe możliwości rozwoju i planowania ścież-
ki kariery zawodowej. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, jako uczelnia wyższa 
i  jednocześnie jednostka Policji prowadząca szkolenie i doskonalenie zawodo-
we policjantów,  posiada unikatowe warunki zarówno do kształcenia studentów-
-policjantów na studiach, jak i do doskonalenia zawodowego. Rozwiązanie takie 
zapewnia możliwość wykorzystania pełnego okresu odbywania studiów stacjo-
narnych do uzyskania tytułu zawodowego licencjata na kierunku zgodnym z po-
trzebami Policji, jak też doskonalenia zawodowego niezbędnego do wykonywania 
zadań policyjnych.

STUDIA NA KIERUNKU 
BEZPIECZEńSTWO WEWNęTRZNE

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują wysoko kwa-
lifikowanych specjalistów do pracy w służbach rządowych oraz samorządowych 
na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach 
kryzysowych, klęsk żywiołowych i zagrożenia państwa. Podnoszą kwalifikacje 
zawodowe funkcjonariuszy służb państwowych, czyniąc ich zdolnymi do profe-
sjonalnego i kreatywnego reagowania w warunkach postępujących zmian praw-
nych i ewolucji współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne posiada wiedzę z zakresu 
nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa, a także wie-
dzę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego związaną z systemem bezpieczeń-
stwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego oraz problematyką różnych 
rodzajów przestępczości, z terroryzmem włącznie.
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CEL

Wiedza i kompetencje
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i kształtowanie kompetencji policjan-

tów, przygotowujących do szerokiego rozumienia roli Policji w zapewnieniu bez-
pieczeństwa wewnętrznego państwa.

Awans zawodowy
Studia stanowią istotne uzupełnienie kariery zawodowej policjantów. Ukoń-

czenie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwala na przystą-
pienie do egzaminu oficerskiego funkcjonariuszom Policji, którzy spełnią wy-
magania określone w art. 34 ustawy o Policji.

Zagraniczne doświadczenia policyjne
Stypendia programu ERASMUS+ umożliwiają studentom-policjantom od-

bywanie części studiów w zagranicznych policyjnych uczelniach wyższych oraz 
praktyk studenckich w zagranicznych jednostkach policji lub instytucjach bez-
pieczeństwa wewnętrznego.

KORZYŚCI

Program studiów kształtuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 
z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci-policjanci kształceni są za-
równo z zakresu przedmiotów ogólnoakademickich, jak i przedmiotów kierunko-
wych obejmujących m.in. zagadnienia:

— nauka o państwie i prawie;
— bezpieczeństwo państwa;
— służby specjalne w państwie demokratycznym;
— bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej;
— prawa człowieka;
— etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych;
— kryminologia; 
— technika kryminalistyczna;
— zwalczanie przestępczości: kryminalnej i gospodarczej;
— zorganizowana przestępczość kryminalna;
— bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie;
— ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów;
— bezpieczeństwo społeczności lokalnych;
— kształtowanie bezpiecznych przestrzeni;
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—  ochrona danych osobowych i informacji niejawnych;
— zwalczanie terroryzmu;
— zarządzanie kryzysowe;
— prawo: karne materialne, karne procesowe, wykroczeń;
— prawo policyjne;
— międzynarodowe aspekty działalności Policji;
— podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego;
— podstawowe uprawnienia policjanta;
— analiza kryminalna;
— zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni;
— teoria użytkowania broni palnej;
— wyszkolenie specjalne;
— samoobrona;
— specjalna sprawność fizyczna;
— pierwsza pomoc.

FORMA PROWADZENIA ZAJęĆ

•	 Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, praktyk studenckich 
i seminariów dyplomowych.

•	 Na wniosek studenta-policjanta służba w macierzystej jednostce Policji 
może być uznana za równoważną z odbyciem programowej praktyki stu-
denckiej.

•	 Student-policjant może ubiegać się o stypendium programu ERASMUS+ 
i odbywać część studiów w zagranicznych uczelniach wyższych lub odbywać 
praktyki w jednostkach policji krajów Unii Europejskiej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW

O przyjęcie na I rok studiów może ubiegać się funkcjonariusz, który posiada 
świadectwo dojrzałości („nowa matura”, „stara matura”, „matura międzynarodowa”).

Rekrutacja kandydatów na studia jest prowadzona na podstawie wyników postę-
powania rekrutacyjnego, które obejmuje wyniki uzyskane z egzaminu maturalnego:
— w przypadku „nowej matury”: z języka polskiego, języka obcego oraz z przed-

miotu do wyboru: matematyki albo wiedzy o społeczeństwie, albo geografii 
albo historii;

— w przypadku „starej matury”: z historii albo wiedzy o społeczeństwie oraz 
geografii albo matematyki, a także języka polskiego albo języka obcego no-
wożytnego.
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O kolejności przyjmowania kandydatów na I rok studiów na danym kierunku 
w ramach limitu miejsc decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępo-
waniu rekrutacyjnym.

Rejestracja kandydatów na studia jest prowadzona przez system Internetowej 
Rejestracji Kandydatów. Rejestracja kandydata przez system IRK jest niezbędnym 
warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury rekrutacyjnej, którą uznaje się 
wiążącą po:
1) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze 

kierunku studiów;
2) wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępo-

wania rekrutacyjnego za każdy wybrany kierunek i formę studiów oraz uzy-
skaniu przez WSPol potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto 
bankowe WSPol i dostarczeniu przez kandydata, na wezwanie komisji, dowo-
du wniesionej opłaty rekrutacyjnej; 

3) dostarczeniu przez kandydata, na wezwanie komisji, kserokopii świadectwa 
ukończenia szkoły średniej — dotyczy kandydatów na studia posiadających 
świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”;

4) dostarczeniu przez kandydata, na wezwanie komisji, kserokopii świadectwa 
dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej — dotyczy kandydatów 
na studia posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej 
matury”;

5) dostarczeniu przez kandydata, na wezwanie komisji, raportu (wniosku, prośby) 
— oryginał albo jego uwierzytelniona kserokopia.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia są zobowiązani do potwier-
dzenia zamiaru podjęcia nauki w WSPol na określonym kierunku i formie studiów.

Stacjonarne studia pierwszego stopnia są przeznaczone dla funkcjonariuszy 
Policji, którzy uzyskali zgodę (skierowanie) na podjęcie studiów w WSPol wyda-
ną przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych — w czasie trwania 
studiów policjanci nie ponoszą opłat związanych z odpłatnością za studia, a tak-
że opłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia. 

Szczegółowe zasady rekrutacji na  studia określa uchwała Senatu WSPol 
w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjo-
narne pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (dostępna na stro-
nie internetowej Uczelni).
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DODATKOWE KOMPETENCJE 
ZAWODOWE POLICJANTÓW

Kurs doskonalenia zawodowego
Student-policjant uczestniczy przez okres odbywania studiów w kursie dosko-

nalenia zawodowego z zakresu działań Policji w warunkach przywracania przez 
pododdziały zwarte Policji naruszonego ładu i porządku publicznego organizo-
wanym centralnie w formie innego przedsięwzięcia realizowanego w systemie sta-
cjonarnym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.  

Doskonalenie realizowane jest w trybie stacjonarnym w Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie. Zajęcia szkoleniowe są prowadzone przez nauczycieli akademickich 
oraz funkcjonariuszy Sekcji Dowodzenia. 

Warunkiem ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach progra-
mowych potwierdzone uzyskanym zaliczeniem z poszczególnych bloków tema-
tycznych. Słuchacze otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie doskona-
lenia zawodowego.

Treści kształcenia na kursie
Student-policjant uczestniczy w kursie doskonalenia zawodowego, który za-

wiera m.in. następujące treści kształcenia:
•	 udział w działaniach związanych z przywracaniem 

zbiorowo naruszonego porządku publicznego,
•	 doskonalenie umiejętności strzeleckich,
•	 doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy,
•	 organizowanie spotkań służbowych,
•	 etykieta policyjna,
•	 wybrane zagadnienia przygotowania akcji/operacji 

policyjnych,
•	 posługiwanie się przedmiotami do obezwładniania 

osób za pomocą energii elektrycznej (Taser), 
•	 musztra policyjna,
•	 pragmatyka służbowa,
•	 wybrane zagadnienia prewencji.



ZAGRANICZNE DOŚWIADCZENIA POLICYJNE 
W UCZELNIACh WYżSZYCh

Student-policjant, który spełnia warunki uzyskania stypendium programu 
ERASMUS+ może odbyć część studiów w zagranicznych policyjnych uczelniach 
wyższych. Obecnie WSPol umożliwia takie studia m.in. w:

•	 Państwowym	Uniwersytecie	Służb	Publicznych	w Budapeszcie,
•	 Tureckiej	Państwowej	Akademii	Policyjnej	w Ankarze,
•	 Uniwersytecie	Michała	Römera	w Wilnie	(filia	w Kownie),
•	 Estońskiej	Akademii	Służb	Publicznych	w Tallinie,
•	 Akademii	Policyjnej	Dolnej	Saksonii	w	Nienburgu,
•	 Akademii	Policji	Republiki	Czeskiej	w Pradze,
•	 Akademia	Korpusu	Policji	w	Bratysławie,
•	 Wyższa	Szkoła	Zarządzania	Bezpieczeństwem	w	Koszycach,
•	 Akademii	MSW	Republiki	Bułgarii	w Sofii,
•	 Wyższa	Zawodowa	Szkoła	Policji	Landu	Brandenburgia.

KONTAKT:
1. Dziekanat studiów stacjonarnych
 tel. (89) 621 5114, fax: (89) 621 5542,
 e-mail: dziekanat.wbw@wspol.edu.pl

2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
 na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 tel. (89) 621 5342, fax: (89) 621 5542,
 e-mail: rekrutacja.wbw@wspol.edu.pl


