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BwB1_W01#

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty, zjawiska oraz dotyczące ich 

metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące 

podstawową wiedzę z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości, w połączeniu z 

zagadnieniami dyscyplin uzupełniających, takich jak: nauki o bezpieczeństwie, 

informatyka, oraz ekonomia i finanse.

BwB1_W02#

Zna i rozumie możliwość praktycznego zastosowania podstawowej wiedzy z 

zakresu nauki o zarządzaniu i jakości, w połączeniu z zagadnieniami dyscyplin 

uzupełniających, takich jak: nauki o bezpieczeństwie, informatyka oraz 

ekonomia i finanse.

BwB1_W03#

Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane z 

możliwymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa w biznesie, w szczególności 

dotyczące kryzysów ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i 

infrastrukturalnych w wymiarach lokalnym, regionalnym i krajowym, a także 

ma podstawową wiedzę o zagrożeniach występujących w cyberprzestrzeni i w 

systemach informatycznych biznesu.

BwB1_W04#

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z 

zarządzaniem bezpieczeństwem w biznesie, w tym podstawowe pojęcia i 

zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a 

także bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

BwB1_W05#
Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, 

ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób, mienia i danych.
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UMIEJĘTNOŚCI
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BwB1_U01#

Potrafi w praktyce wykorzystywać posiadaną wiedzę, w tym formułować i 

rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności 

związanej z zarządzeniem bezpieczeństwem w biznesie również z użyciem 

narzędzi informatycznych, będąc przygotowanym do działania w sytuacjach 

niepewności i stresu, oraz potrafi zabezpieczyć podstawowe środowisko pracy 

użytkownika systemu informatycznego.

BwB1_U02#

Potrafi w jasny i prosty sposób komunikować się z otoczeniem z użyciem 

specjalistycznej terminologii z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości, nauk o 

bezpieczeństwie, informatyki,  oraz ekonomii i finansów, a także brać udział w 

debatach oraz innych formach spotkań, w trakcie których potrafi przedstawiać 

opinie, formułować zalecenia oraz wskazówki dotyczące zarządzania 

bezpieczeństwem w biznesie, a także potrafi sformułować zalecenia i polityki 

ochrony systemów informatycznych.

BwB1_U03#

Ma umiejętności językowe w zakresie wybranego języka obcego zgodnie z 

wymaganiami określonymi na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego.

BwB1_U04#
Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, w tym 

motywować siebie i zespół do pracy w sytuacjach stresowych.

BwB1_U05#
Potrafi współdziałać w pracach interdyscyplinarnych zespołów zajmujących się 

bezpieczeństwem w biznesie.

BwB1_U06# Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.

BwB1_K01#

Dokonuje systematycznej i krytycznej samooceny własnych: wiedzy, 

umiejętności i kompetencji, jest gotów do ciągłego zdobywanej nowej wiedzy, 

zdobywania umiejętności i kształtowania kompetencji społecznych.

BwB1_K02#

Jest gotów do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych w 

oparciu o opinie ekspertów oraz prac w interdyscyplinarnych zespołach 

eksperckich łączących kompetencje z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości 

oraz nauk o bezpieczeństwie, informatyki, a także ekonomii i finansów.

BwB1_K03#

Jest gotów do wypełniania różnego typu zobowiązań społecznych oraz 

wykazywania inicjatywy dotyczącej współorganizowania działalności w 

zakresie zarządzania bezpieczeństwem w biznesie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 



BwB1_K04#

Jest gotów do inicjowania i podejmowania działań na rzecz interesu 

publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie 

zarządzania bezpieczeństwem w biznesie, doskonaląc przy tym zdolności 

przywódcze

BwB1_K05#

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 

przestrzegania zasad etyki zawodowej, dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

oraz odpowiedzialnego i profesjonalnego zachowania w obliczu kryzysów i 

zagrożeń.


