
UCHWAŁA N R 47/2015

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizowanych na
Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich

Na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 8 a z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. póz. 572 z późn. zm.) Senat Akademii

Marynarki Wojennej podjął uchwałę:

§1

O określeniu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na

Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na kierunku: Administrator

Bezpieczeństwa Informacji.

§2

Uchwalone efekty stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji

Morskich Akademii Marynarki Wojennej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNJOZĄCfr SENATU

kmdr prof. dr haUf. Tbmasz SZUBRYCHT



Załącznik nr l do uchwały Senatu AMW
Nr 47/2015 z dnia 23 września 2015 r.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH ADMINISTRATOR
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI / MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Objaśnienie oznaczeń:
1. OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE - NAUK SPOŁECZNYCH
2. PROFIL KSZTAŁCENIA- PRAKTYCZNY
3. FORMA KSZTAŁCENIA - STUDIA NIESTACJONARNE
4. POZIOM KSZTAŁCENIA - STUDIA PODYPLOMOWE
Objaśnienie oznaczeń:
S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
P - Profil praktyczny
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K - kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Symbol
efektu

kształcenia
Treść efektu kształcenia:

WIEDZA
SP W01 Posiada poszerzoną wiedzę o zarządzaniu i organizacji zróżnicowanych

struktur organizacyjnych [biznes, banki, usługi IT, uczelnie, oświata i inne] i
instytucji publicznych. Ma pogłębioną wiedzę teoretyczną w odniesieniu do
przepisów prawa krajowego, międzynarodowego i wybranych standardów
zarządzania.

SP W02 Zna kompleksowe metody i narzędzia, analizy, syntezy materiałów źródłowych,
a także opisu badanej organizacji lub procesu. Posiada wiedzę o technikach
pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w
nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi
prawidłowościami, w tym teoretyczne podstawy metodyki realizacji procesu
audytu [wewnętrznego; zewnętrznego].

SP W03 Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywania
złożonych zadań z zakresu informatyzacji procesu ochrony danych. Potrafi
zastosować w praktyce, zdobytą wiedzę w odniesieniu do określonej
organizacji.

SP W04 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami
własności intelektualnej, w tym stan prawny w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym
przepływem takich danych.



UMIEJĘTNOŚCI
SP U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i

przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne
opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz, w tym posiada zdolność
zastosowania wiedzy w praktyce zarządzania organizacjami o zróżnicowanej
wielkości i charakterze działania.

SP_U02 Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami
(prawnymi, zawodowymi i etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu
rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w
odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju
norm, tym posiada podstawy prawidłowej analizy przepisów prawa po
nowelizacji/- ach,

SP U03 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i
formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności
stosowanej wiedzy, w tym teoretyczne i praktyczne składniki wiedzy do
wypełniania funkcji konsultanta [doradcy] w zakresie systemów
bezpieczeństwa informacji. Rozumie potrzebę uczenia i doskonalenia
umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa,
współczesnych zagrożeń, zarządzania systemami oraz procesami w sensie
ogólnym oraz specjalistycznym dotyczącym bezpieczeństwa.

SP_U04 Potrafi ocenić przydatności i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć
technologii informatycznych w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji
Potrafi ocenić ryzyko niebezpieczeństwa niezgodnego z wytycznymi
korzystania z technologii IT.

SP U05 Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego
problemu i przeprowadzania procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie,
tym profesjonalne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia analiz
dziedzinowych, szacowania ryzyka i zachowania ciągłości działania organizacji,

SP U06 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w
języku polskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu
różnych dyscyplin naukowych, w tym podstawy profesjonalnego
przygotowania i prowadzenia zajęć na potrzeby organizacji, lub działalności na
rzecz innych podmiotów [ outsourcing]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
SP_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i

organizować proces uczenia się innych osób, w tym zdolności właściwego
prowadzenia polityki informacyjnej na rzecz społeczeństwa
Doskonali swoje umiejętności na bieżąco oraz w perspektywie zmian
przepisów prawa

SP_K02 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez
siebie i innych zadania, w tym umiejętności i wiedzę wymaganą na
specjalistycznym stanowisku niezbędną w relacjach z klientami, będącą
podstawą zgodnego z prawem wyjaśniania sytuacji kolizyjnych [skargi, spory z
klientami organizacji]



SP_K03

SP_K04

SP_K05

Umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych i potrafi
przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności, w tym
uczestniczyć w standaryzacji usług z innymi podmiotami w obszarach ochrony
danych osobowych w zakresie wymagań i kontroli dostarczanych usług. Potrafi
kierować zespołem administratorów/ audytorów w trakcie realizacji zadań
audytowych.
Potrafi samodzielnie realizować doskonalenie własne i zarządzanie zespołem,
w wymiarze interdyscyplinarnym.
Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, efektywny i kreatywny.
Zachowuje w pracy konsultanta, audytora bezstronność i obiektywizm.


