
UCHWAŁA NR  149/III/2018 
SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE 

z dnia 20 lutego 2018 r. 
 

w sprawie uruchomienia kierunku „Nauka o Policji”  na studiach pierwszego stopnia  
o profilu praktycznym 

na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie  

 

 
 
 

Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) oraz § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 119/III/2017 Senatu Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2017 r., zatwierdzonego decyzją nr 203 Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Dz. Urz. MSWiA z 3 października 2017 r., poz. 60), uchwala 
się, co następuje: 
 

 

§ 1. 
 

1. Senat Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie uruchamia kierunek „Nauka o Policji” na poziomie 
studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Policyjnych Nauk 
Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w formie stacjonarnej. 

 
 

§ 2. 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

Komendant-Rektor 
 
 

insp. dr Marek Fałdowski 
 
 
 
 

 



 
 

Uzasadnienie 
 

Podjęcie prac nad uruchomieniem kierunku „Nauka o Policji” na studiach pierwszego 

stopnia na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych stanowi z jednej strony ważny element 

realizacji zadań statutowych oraz misji uczelni, a z drugiej: odpowiedź na wymogi i potrzeby 

związane z rozwojem społeczno – gospodarczym w Polsce.  

Oferta Wydziału obejmuje edukację na dwóch kierunkach studiów pierwszego stopnia:  

„ Kryminologii” i „Zarządzanie” oraz studiów drugiego stopnia „Kryminologia” . 

Poszukiwanie dróg rozwoju Uczelni, a także potrzeby rynku spowodowały podjęcie prac 

nad uruchomieniem studiów pierwszego stopnia kierunku „Nauka o Policji” na Wydziale 

Policyjnych Nauk Stosowanych. 

Studia na proponowanym kierunku stanowią istotne uzupełnienie dotychczasowej oferty 

edukacyjnej na poziomie wyższym. Studia pierwszego stopnia kierunku „Nauka o Policji” należy 

ocenić jako cenną i atrakcyjną ofertę edukacyjną.  

W Polsce jest wielu młodych ludzi, którzy już w trakcie nauki w szkole średniej chcą 
związać swoją przyszłość z mundurem policyjnym i z własnej woli podejmują naukę m.in. w 
klasach o profilu policyjnym, z nadzieją i niecierpliwością czekając na świadectwo dojrzałości 
umożliwiające wstąpienie do wymarzonej służby. Uruchomienie studiów pozwoli na uwolnienie 
ich potencjału, który może zostać wykorzystany do tworzenia profesjonalnych kadr Policji, nie 
skażonych codzienną praktyką zawodową. Studia oficerskie realizowane w Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie będą stanowić atrakcyjną ofertę i umożliwią wyłonienie najlepszych możliwych 
kandydatów na oficerów Policji (nierzadko laureatów i finalistów prestiżowych olimpiad 
przedmiotowych).  

Pozyskanie potencjału osobowego kandydatów po szkole średniej spowoduje ich 

przywiązanie i uszczegółowienie zawodowe dla służby w Policji. Studia przewidujące czteroletni 

proces dydaktyczny, który zostanie poparty intensywnymi praktykami spowoduje, że poziom 

wykształcenia absolwentów będzie wysoki z uwagi na znajomość języków obcych, nowych 

technologii informatycznych, umiejętność interpretacji obowiązujących regulacji prawnych, jak 

również taktyk i technik interwencji oraz technik i taktyk kryminalistycznych.  

Jednym z celów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest poszerzanie i upowszechnianie 

wiedzy oraz kształtowanie umiejętności wśród funkcjonariuszy służb państwowych. Nauczyciele 

akademiccy zatrudnieni w WSPol od wielu lat zajmują się obszarami związanymi ze stosowaniem 

prawa i kryminologią, a także legitymują się obszernym dorobkiem naukowym z dziedziny prawa 

i kryminologii. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie posiada rozbudowaną infrastrukturę 

umożliwiająca uruchomienie i prowadzenie studiów oraz badań na wyżej wymienionym kierunku. 

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Nauka o Policji” stanowią istotne uzupełnienie 

dotychczasowej oferty edukacyjnej na poziomie wyższym. Nowy kierunek należy ocenić jako 

cenną i atrakcyjną ofertę edukacyjną.  

 


