Rekrutacja na studia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości
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Uprzejmie informujemy, że ruszyła kolejna edycja studiów I stopnia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, której
celem jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Student Uczelni jest
powoływany do służby kandydackiej i tym samym od pierwszego dnia studiów w Uczelni jest funkcjonariuszem Służby Więziennej. Nabór trwa od 15
marca 2021 roku do 31 maja 2021 roku. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji szczegóły są
zamieszczone w zakładce "Rekrutacja" na stronie Uczelni: www.swws.edu.pl.
W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci
Funkcjonariusze od początku otrzymują co miesiąc dodatek za stopień w kwocie 792 zł w chwili przyjęcia do służby jest to stopień szeregowego SW.
Przyjęcie do służby planowane jest we wrześniu 2021 r., a zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2021 r. i są prowadzone w Kampusie
Mundurowym SWWS w Kaliszu. Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia
do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych SW. Absolwenci otrzymują dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego
chorążego Służby Więziennej. Maja też możliwość kontynuować studia II stopnia w służbie kandydackiej, które zakończą się egzaminem magisterskim
i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymują dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania
stopnia podporucznika Służby Więziennej.
Absolwenci I i II stopnia studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach
organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.
W załączeniu przesyłamy plakat informujący o naborze do Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości będziemy bardzo wdzięczni za udostępnienie
naszej oferty w mediach społecznościowych i na stronie internetowej. W przypadku pytań w sprawie Uczelni serdecznie zapraszamy do kontaktu z
Działem Organizacji Kształcenia SWWS (tel. 22 602 44 18 lub 22 602 44 19 lub 22 602 44 31).
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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