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CELE STUDIÓW 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji Pełnomocnika 

Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (PBC), która jest przewidziana w Strategii 

Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022 oraz Polityki Ochrony 

Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej.  

PBC odpowiada  m.in. za realizację obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych 

właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, opracowanie i wdrożenie 

procedur reagowania na incydenty komputerowe, które będą obowiązywały w organizacji, 

identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka, przygotowanie planów awaryjnych 

oraz ich testowanie oraz opracowanie procedur zapewniających informowanie właściwych 

zespołów CERT/CSIRT. 

 

Studia przeznaczone są dla pracowników sektora przedsiębiorstw, organów administracji 

rządowej oraz samorządowej planujących podnieść kompetencje w zakresie ochrony firmy, 

instytucji przed zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni.  

Oferta jest kierowana do osób związanych z administrowaniem zasobami IT (sprzętem 

komputerowym, systemami informatycznymi, programami, aplikacjami i usługami 

informatycznymi), a także do osób pełniących funkcje pełnomocników ochrony infrastruktury 

krytycznej, ochrony informacji niejawnych czy ochrony danych osobowych. 

 

Ukończenie studiów: 

Po zdaniu egzaminu końcowego słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z 

rozporządzenia1* 

BOC_W01 
Ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych 

koncepcji, zasad i teorii właściwych dla 

teoretycznych i technicznych podstaw informatyki. 

P7S_WG 

BOC_W02 
Zna podstawowe aspekty budowy i działania 

systemów komputerowych oraz ich cyklu życia. 

P7S_WG 

BOC_W03 
Ma podstawową wiedzę na temat struktur i instytucji 

społecznych, w tym zwłaszcza struktur 

gospodarczych i instytucji ekonomicznych, relacji 

między tymi strukturami. 

P7S_WG 

                                                           
1* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 



 

BOC_W04 
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat 

narzędzi informatycznych wykorzystywanych do 

analizy oraz modelowania zjawisk i procesów 

gospodarczych. 

P7S_WG 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

BOC_U01 
Potrafi wykorzystywać twierdzenia i metody dla 

analizy problemów oraz określania ich możliwych 

rozwiązań w dziedzinie informatyki. 

P7S_UW 

BOC_U02 
Posiada umiejętność tworzenia opracowań 

przedstawiających określony problem dotyczących 

dziedziny informatyki. 

P7S_UW 

BOC_U03 
Potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym 

oraz innych środowiskach, a także prezentować  

w zrozumiały sposób podstawowe fakty z dziedziny 

informatyki. 

P7S_UW 

BOC_U04 
Posiada umiejętność wieloaspektowej analizy 

zakresu funkcjonalnego oraz architektury systemu 

informatycznego. 

P7S_UW 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

BOC_K01 
Rozumie potrzebę i dostrzega możliwości rozwoju 

zawodowego, poprzez ciągłe dokształcanie się  

i pozyskiwanie wiedzy z dostępnych źródeł. 

P7S_KK 

BOC_K02 
Potrafi podejmować świadome i trafne decyzje  

w różnorodnych warunkach, w szczególności  

w warunkach ograniczonej wiedzy i zasobów (czas), 

identyfikując i w odpowiednim czasie rozwiązując  

z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i technologii 

informatycznych, zadania związane ze 

specjalnością zawodową. Posiada umiejętność 

natychmiastowego reagowania na sytuacje 

niespotykane i awarie. 

P7S_KK 

BOC_K03 
Jest świadom społecznych i psychologicznych 

uwarunkowań wdrażania i utrzymywania narzędzi 

informatycznych, w różnorodnych obszarach 

zastosowań. Ma świadomość norm prawnych  

i zasad postępowania zgodnego z etyką zawodową, 

dochowania tajemnicy zawodowej, a także 

umiejętność poszanowania różnorodności poglądów 

i kultur. 

P7S_KK 



 

BOC_K04 
Ma świadomość ważności i rozumie ekonomiczne  

i społeczne skutki działalności zawodowej 

informatyka; zdaje sobie sprawę  

z odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

P7S_KK 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Społeczeństwo informacyjne wykład 8/0 1 

2 Organizacja i techniki pracy 

menedżera 

wykład 

ćwiczenia 

4/4 1 

3 Budowanie zespołu i algorytmy 

rozmów z pracownikami 

wykład 

ćwiczenia 

4/4 1 

4 Prawno-karne aspekty 

cyberprzestępczości 

wykład 16/0 3 

5 Podstawy ochrony tajemnicy 

przedsiębiorcy  

wykład 8/0 1 

6 Podstawy prawa własności 

intelektualnej oraz ochrony 

danych osobowych 

wykład 8/0 1 

7 Ochrona informacji i szacowanie 

ryzyka w systemach 

teleinformatycznych 

wykład 8/0 1 

8 Zarządzanie incydentami 

bezpieczeństwa 

wykład 8/0 1 

9 Identyfikacja zagrożeń systemów 

teleinformatycznych. 

wykład 8/0 1 

10 Organizacja i zadania Security 

Operations Center 

wykład 8/0 1 

11 Wsparcie i reagowanie na ataki 

sieciowe 
wykład 

ćwiczenia 

8/24 6 

12 Analiza - Elektroniczny materiał 

dowodowy (zajęcia 

certyfikowane) 

wykład 

ćwiczenia 

8/24 6 



 

13 Metodyka przeprowadzania 

analizy śledczej 
wykład 

ćwiczenia 

8/8 3 

14 Wykorzystanie Internetu jako 

narzędzia śledczego 
wykład 

ćwiczenia 

8/8 3 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 14 (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

 ukończone studia wyższe I lub II stopnia 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

 zintegrowany egzamin ustny 

 obecność na min. 80% zajęciach (w razie nieobecności słuchacz kontaktuje się  

z wykładowcą i przygotowuje pracę zaliczeniową z danego przedmiotu) 

 

 


