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I.

Informacje ogólne
Czas trwania:
2 semestry
Liczba godzin:
202
Praktyki:
100 godzin
Liczba punktów ECTS:
31
Koszt studiów:
I rata
II raty
III raty
Opłata rekrutacyjna:
0 zł

– 1375 zł
– 1450 zł (2 x 725 zł)
– 1500 zł (3 x 500 zł)

II. Rekrutacja
Adresaci studiów podyplomowych:
1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły
studia wyższe (licencjackie lub magisterskie).
2. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
3. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe
jest
złożenie
kompletu
dokumentów.
Miejsce składania dokumentów: dokumenty przyjmujemy w Biurze rekrutacji
(pokój nr B8) – Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa – wejście
od ul. Jęczmiennej 23.
Wymagane dokumenty:
 kwestionariusz osobowy,
 1 zdjęcie (dowodowe),
 dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów,
 kserokopia dowodu osobistego.
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III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych
Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy w zakresie zarządzania
w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze
przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich
trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja
skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa
(m.in. wojska i służb państwowych).
Zakres i tematyka kształcenia obejmie wybrane zagadnienia z ochrony ludności
oraz zasad Zarządzania Kryzysowego wynikające z zadań pełnionych na różnych
szczeblach administracji rządowej jak i samorządowej oraz wynikających
ze specyfiki środowiska lokalnego.
Celem proponowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów
z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń
bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach, w powiatach
oraz w województwie.
Absolwenci studiów Zarządzanie Kryzysowe mogą znaleźć zatrudnienie
w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w:
 Wydziałach lub Sztabach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach
wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach
samorządowych różnych szczebli,
 Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, Jednostkach Państwowej Staży
Pożarnej i Policji (różnych szczebli),
 Formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych
z reagowaniem kryzysowym,
 strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Ponad to słuchacze uzyskają umiejętności:
 wdrażania
nowoczesnych
systemów
Zarządzania
Kryzysowego,
wynikających z rodzaju pełnionych funkcji na zajmowanych stanowiskach,
w strukturach organizacyjnych na poszczególnych poziomach administracji;
 sprawnej identyfikacji zagrożenia i reakcji na nie w ramach Systemu
Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania
i Alarmowania,
 roli administracji samorządowej w związku z wejściem w życie Ustawy
z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej oraz interpretacją zmian
w ustawach samorządowych oraz w prawie wodnym.
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Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom
co najmniej licencjata) pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na
stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania
kryzysowego, kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin,
powiatów, województw), oraz wszystkich zainteresowanych problemami
bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia
obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na
poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

IV. Treści programowe
 Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
 Bezpieczeństwo europejskie
 Informacja w strategii bezpieczeństwa narodowego
 Terroryzm współczesny
 Bezpieczeństwo informacyjne RP
 Logistyka sytuacji kryzysowych
 Ocena ryzyka w sytuacjach kryzysowych
 Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego
 Bezpieczeństwo militarne RP
 Obrona cywilna w Polsce i w UE
 Organizacja pomocy humanitarnej
 Planowanie cywilne w zakresie zarządzania kryzysowego
 Przywództwo w sytuacjach kryzysowych
 Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń
 Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej
 Kultura fizyczna
 Praktyki zawodowe
 Seminarium dyplomowe
 Specjalistyczny język angielski

V. Efekty kształcenia
WIEDZA
Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe
w systemie bezpieczeństwa narodowego:
 Zna prawne podstawy funkcjonowania administratora bezpieczeństwa
informacji ABI.
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 Ma wiedzę w zakresie prawnych podstaw funkcjonowania administratora
danych osobowych ADO.
 Posiada wiedzę na temat wymagań w stosunku do osób zajmujących stanowiska
ABI i ADO w zakresie bezpieczeństwa osobowego.
 Posiada wiedzę o strukturach zborów danych i sposobach przepływu danych.
 Posiada wiedzę na temat dokumentów niezbędnych do przetwarzania danych
osobowych baz danych.
 Ma wiedzę na temat uprawnień GIODO (Generalnego Inspektora Danych
Osobowych).
 Zna zasady rejestracji zbioru danych u GIODO.
 Posiada wiedzę w zakresie podstaw teorii bezpieczeństwa informacji.
 Ma wiedzę o międzynarodowych systemach bezpieczeństwa informacji.
 Posiada wiedzę o zasadach zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa informacji.
 Ma wiedzę z zakresu norm ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002.
 Posiada wiedzę na temat organizacji kancelarii współczesnej.
 Posiada wiedzę ogólną na temat mechanizmów gospodarki światowej.
 Posiada wiedzę w zakresie opracowania tradycyjnego inwentarza zespołu
archiwalnego oraz standardów opisu archiwalnego.
 Posiada wiedzę o wpływie bezpieczeństwa informacji na tworzenie strategii
bezpieczeństwa narodowego.
 Posiada wiedzę na temat ochrony informacji niejawnej.
 Zna zasady organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej.
 Posiada wiedzę na temat metodyki archiwalnej.
 Zna zapisy Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 Posiada wiedzę na temat przepisów prawa regulujących zapewnienie
bezpieczeństwa informacji.
 Posiada wiedzę z zakresu audytu i certyfikacji systemów zarządzania
bezpieczeństwem.
 Zna zasady pracy badawczej i metodologię tworzenia prac naukowych.
 Zna zasady zarządzania siecią archiwalną, ma wiedzę o różnych formach
rozwoju sieci archiwalnych.
 Zna podstawy specjalistycznego o języka angielskiego.
UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe
w systemie bezpieczeństwa narodowego:
 Umie opracować zasady ochrony danych osobowych.
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 Potrafi opracować wzory dokumentów dotyczących ochrony danych
osobowych.
 Posiada umiejętność kojarzenia faktów gospodarczych i dostrzegania ich
wpływu na bezpieczeństwo informacji.
 Posiada umiejętność przygotowywania wniosków rejestracyjnych zbirów danych
osobowych.
 Potrafi prowadzić szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.
 Potrafi dostrzec pozytywne znaczenie audytu bezpieczeństwa i ochrony
informacji.
 Posiada umiejętność przeprowadzania audytu przetwarzania danych
osobowych.
 Potrafi wykorzystać znajomość mechanizmów rządzących gospodarką światową
w celu tworzenia skutecznych zabezpieczeń informacji.
 Potrafi opracować politykę bezpieczeństwa.
 Posiada umiejętność opracowania instrukcji zarządzania systemem
informatycznym.
 Potrafi zredagować zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 Posiada umiejętność sporządzenia umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
 Potrafi właściwie reagować w toku kontroli GIODO.
 Posiada umiejętność zarządzania siecią archiwalną.
 Potrafi zastosować zasady gromadzenia, wyodrębniania i porządkowania
zespołu archiwalnego.
 Ocenia wady i zalety sieci archiwalnych funkcjonujących w Polsce i na świecie.
 Potrafi zastosować w praktyce zasady współpracy z kancelarią tajną w zakresie
ochrony informacji niejawnej.
 Potrafi zastosować przepisy międzynarodowe w zakresie ochrony informacji.
 Umie wykorzystać znajomość strategii bezpieczeństwa narodowego w ocenie
jego zagrożeń.
 Potrafi poprawnie opracować modelowy plan organizacji kancelarii tajnej.
 Potrafi opracować plan badań i elementy pracy dyplomowej na dobrym
poziomie naukowym.
 Umie porozumiewać w języku angielskim ze specjalistami w dziedzinie
bezpieczeństwa informacji.
 Posiada umiejętność zastosowania przepisów prawa regulującego ochronę
archiwaliów.
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe
w systemie bezpieczeństwa narodowego:
 Opanował i potrafi zastosować zasady zarządzania bezpieczeństwem klienta.
 Jest przygotowany do zastosowania zasad zarządzania ochroną danych
osobowych.
 Potrafi opracowywać politykę bezpieczeństwa informacji i instrukcję
zarządzania systemem informatycznym.
 Wykorzystuje znajomość podstawowych pojęć dotyczących zarządzania
bezpieczeństwem informacji.
 Zdaje sobie sprawę z najnowszych zadań archiwistyki.
 Posiada znajomość sposobów przechowywania, konserwowania i udostępniania
dokumentów.
 Jest świadomy odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej
z zawodem archiwisty.
 Potrafi prawidłowo zachować się w przypadku zetknięcia się z informacją
niejawną.
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