SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
3-LETNIE STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) – 6 SEMESTRÓW
SPECJALNOŚCI:
• Cyberbezpieczeństwo
• Ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych
• Zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej

SPECJALNOŚĆ: CYBERBEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

To specjalność opracowana z myślą o osobach, które pragną podjąć pracę w obszarach związanych z bezpieczeństwem
w cyberprzestrzeni. Kierunek jest silnie powiązany z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Poznasz teorię cyberbezpieczeństwa,
współczesne zagrożenia cybernetyczne oraz prawne i teczniczne podstawy cyberbezpieczeństwa. Nauczysz się zarządzania
cyberbezpieczeństwem. Zyskasz gotowość do podjęcia pracy w wielu podmiotach gospodarczych każdej branży mającej
styczność z cyberprzestrzenią, a także w sektorze rządowym.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Teoria cyberbezpieczeństwa,
• Współczesne zagrożenia cybernetyczne,
• Prawne podstawy cyberbezpieczeństwa,
• Techniczne podstawy cyberbezpieczeństwa,
• Cyberbezpieczeństwo lokalne i regionalne,
• Zajęcia monograficzne,
• Bezpieczeństwo informacyjne w cyberprzestrzeni,
• Operacje informacyjne w cyberprzestrzeni,
• Warsztaty cyberbezpieczeństwa.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• specjalista w podmiotach gospodarczych każdej branży mającej styczność z cyberprzestrzenią,
• specjalista w sektorze rządowym.

SPECJALNOŚĆ: OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I PRAWNIE
CHRONIONYCH

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Bezpieczeństwo informacji w systemie teleinformatycznym,
• Bezpieczeństwo informacyjne,
• Instytucje i prawne podstawy ochrony informacji w Polsce,
• Komunikacja społeczna i prawo do informacji,
• Ochrona danych osobowych w prawie krajowym i w prawie UE,
• Ochrona informacji niejawnych,
• Organizacja obiegu informacji w administracji,
• Warsztaty ochrony informacji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• specjalista w komórkach odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych wszystkich podmiotów (państwowych,
spółdzielczych, prywatnych), które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Program został zaprojektowany z myślą o osobach, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji
w systemie teleinformatycznym i bezpieczeństwa informacyjnego. Poznasz instytucje i prawne podstawy ochrony informacji
w Polsce. Nauczysz się komunikacji społecznej i zagadnień związanych z prawem do informacji, ochroną danych osobowych
w prawie krajowym i w prawie UE, ochroną informacji niejawnych oraz organizacją obiegu informacji w administracji.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI LOKALNEJ

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Specjalność jest skierowana do osób, które chcą zyskać wiedzę nt. mediów zarządzaniu kryzysowym, metodologii zarządzania
kryzysowego, ochrony dóbr kultury, systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce. Poznasz zasady współpracy
cywilno-wojskowej i zarządzania ryzykiem.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Media w zarządzaniu kryzysowym,
• Metodologia zarządzania kryzysowego,
• Ochrona dóbr kultury,
• System ratownictwa,
• System zarządzania kryzysowego w Polsce,
• Warsztaty pomocy kryzysowej,
• Współpraca cywilno-wojskowa,
• Zarządzanie ryzykiem.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• specjalista w instytucjach, organizacjach oraz urzędach zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego
w gminach i w powiatach, w komórkach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz w centrach zarządzania
kryzysowego (np. grupa planowania cywilnego, grupa monitorowania prognoz i analiz),
• członek grup tworzonych w sytuacjach kryzysowych, inspekcjach, służbach i strażach realizujących zadania zarządzania
kryzysowego w gminach i w powiatach.

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NA KIERUNKU
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Poznasz wszystkie procesy i sposoby planowania.
Nauczysz się robić to efektywnie i wydobywać z każdego procesu jak najwięcej.

UMIEJĘTNE
ZARZĄDZANIE
BIZNESOWE
PODEJŚCIE
Poprzez łączenie rozwoju
umiejętności twardych i miękkich
zostaniesz wyposażony
w niezbędne informacje,
dzięki którym będziesz
atrakcyjnym kandydatem
na rynku pracy.

Nauczysz się zarządzać nie tylko
czasem i umiejętnościami ludzi,
ale także projektami.
Będziesz w stanie przeprowadzić
projekt od początku do końca.
Dowiesz się, jak efektywnie
pracować z całym zespołem.

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Mickiewicza 36 B, 06-100 Pułtusk, pokój nr 8

Dorota Bala
tel.: + 48 23 692 97 18
e-mail: d.bala@vistula.edu.pl

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

SKUTECZNE
PLANOWANIE
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