
UCHWAŁA NR 48/2015

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych
realizowanych na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na
kierunku Cyberbezpieczeństwo

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: Cyberbezpieczeństwo.

§2

Uchwalone efekty stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji

Morskich AMW.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOM€NDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄC SENATU

kmdr prof. dr h masz SZUBRYCHT



Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AMW
Nr 48/2015 z dnia 23 września 2015 r.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

„CYBERBEZPIECZEŃSTWO"

Główne założenia koncepcyjne:

Profil kandydata
na studia

Oczekiwania
kandydata:

Cel studiów:

Osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi
z cyberbezpieczeństwem i cyberprzestępczością.
Uczestnikami mogą być przedstawiciele firm, przedsiębiorstw,
pracownicy administracji publicznej, organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości, pracownicy sektora bankowego i finansowego
oraz osoby chcące uzupełnić kompetencje zawodowe.

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa
i cyberprzestępczości.

Ukształtowanie kompetencji z zakresu ochrony systemów,
infrastruktury teleinformatycznej oraz bezpieczeństwa danych
i informacji.

Główne założenia metodyczne:

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
3 - studia podyplomowe
P - profil praktyczny
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K - kategoria kompetencji społecznych
CB - kierunkowy efekt kształcenia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia
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TABELA ODNIESIEŃ KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU „CYBERBEZPIECZEŃSTWO"

Oznaczenie
kierunkowego

efektu
kształcenia

Efekty kształcenia

Oznaczenie
obszarowego

efektu
kształcenia

Wiedza

CB_P_W01

CB_P_W02

CB_P_W03

CB_P_W04

CB_P_W05

CB_P_W06

Słuchacz posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę
o cybebezpieczeństwie i cyberprzestępczości.
Słuchacz posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę dotyczącą
regulacji formalno-prawnych w zakresie walki
z cyberprzestępczością w kontekście ustawodawstwa
europejskiego.
Słuchacz posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę dotyczącą
audytu systemów bezpieczeństwa, białego wywiadu, analizy
powłamaniowej, bezpieczeństwa telekomunikacyjnego.
Posiada podstawową wiedzę z zakresu narzędzi
cyberprzestępców.
Posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania
bezpieczeństwem informacji.
Posiada podstawową wiedzę z zakresu inżynierii społeczne
oraz kryptografii.

S3P_W01

S3P_W02

S3P_W03

S3P_W04

S3P_W05

S3P_W06

Umiejętności

CB_P_U01

CBJMJ02
CB_P_U03

CB_P_U04

CB_P_U05

CB_P_U06

Słuchacz potrafi właściwie identyfikować przestępstwa
komputerowe przeciwko informacji.
Słuchacz potrafi wykorzystywać narzędzia białego wywiadu.
Słuchacz potrafi prowadzić analizę śledczą cyberprzestępstw
Słuchacz potrafi budować procedury bezpieczeństwa danych
i informacji
Słuchacz potrafi realizować zdania podczas prowadzenia
audytu systemów informatycznych
Słuchacz potrafi analizować system plików komputerowych
w środowisku systemów operacyjnych

S3P_U01

S3PJJ02
S3PJJ03

S3PJJ04

S3PJJ05

S3PJJ06

Kompetencje społeczne

CB_P_K01

CB_P_K01

CB_P_K01

CB_P_K04

CB_P_K05

CB_P_K06

Słuchacz rozumie potrzebę uczenia i doskonalenia umiejętności
w zakresie cybebezpieczeństwa i cyberprzestępczości.
Słuchacz potrafi współdziałać i pracować w grupie, wykazywać
inicjatywę.
Słuchacz potrafi myśleć i działać w sposób świadomy, jest
przygotowany do pracy w sektorze bezpieczeństwa
teleinformatycznego.
Słuchacz potrafi uczestniczyć w prowadzeniu audytu systemów
informatycznych.
Słuchacz potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane
ochroną informacji niejawnych.
Słuchacz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę
oraz umiejętności dotyczące cybebezpieczeństwa
i cyberprzestępczości.

S3P_K01

S3P_K02

S3P_K03

S3P_K04

S3P_K05

S3P_K06


