Informacja o Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP)

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie to publiczna uczelnia służb państwowych,
która już 77 lat kształci studentów − kandydatów na oficerów Państwowej Straży Pożarnej, a
od 22 lat również studentów cywilnych oraz prowadzi działalność naukowowo-badawczą dla
potrzeb ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki narodowej.
Uczelnia oferuje studia cywilne i mundurowe na dwóch poziomach oparte na zasadach
ustalonych przez zapisy Procesu Bolońskiego, Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wyższego oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: studia pierwszego stopnia
(inżynierskie i licencjackie) i studia drugiego stopnia. Model studiów dla kandydatów na
strażaków został opracowany we współpracy z Komendantem Głównym Państwowej Straży
Pożarnej. Zakłada on m.in. realizację części kształcenia (głównie specjalistycznego) w
jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej prowadzi studia na 2 kierunkach w różnych
specjalnościach technicznych i społecznych. Działalność naukowo-dydaktyczna uczelni
prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (studia I i II stopnia na
kierunku inżynieria bezpieczeństwa) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
(studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz studia I i II stopnia na kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne).
Uczelnia podąża za bieżącymi potrzebami gospodarki narodowej uruchamiając nowe rodzaje
studiów. Podołać tym wyzwaniom pomaga wysoko wykwalifikowana kadra dydaktycznonaukowa, którą tworzy ponad 150 nauczycieli akademickich, w tym 27 profesorów i doktorów
habilitowanych oraz ponad 70 doktorów, bogate zaplecze dydaktyczne oraz owoczesna
infrastruktura socjalno-bytowa.
SGSP jest uczelnią otwartą, służącą całym potencjałem dydaktyczno-naukowym swoim
studentom. Z zasady tej wynika swoboda ubiegania się o możliwość podejmowania studiów
w Szkole Głównej Służy Pożarniczej. Otwartość uczelni wyraża się również we współpracy i
partnerstwie z innymi uczelniami akademickimi, ośrodkami naukowo-badawczymi i
renomowanymi firmami w kraju i za granicą. Szczególnie bliskie związki łączą SGSP ze
środowiskiem akademickim Warszawy.
SGSP to również ważny ośrodek naukowo-badawczy, prowadzący innowacyjne badania i
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matematycznych, fizycznych, chemicznych czy społecznych, rozwijający także nowoczesne
technologie.
Dzięki atrakcyjnej lokalizacji, blisko centrum Warszawy, w centrum zielonego Żoliborza,
praca i studia na naszej uczelni mają unikalną atmosferę. Nowo zakupiony dom studenta i
obiekty sportowo-rekreacyjne to jeden z ważniejszych atutów naszej uczelni.

