Wrocław, dnia 30 kwietnia 2018 r.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Biznesie
w roku akademickim 2018/2019
Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim) chcących
poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe zdobywając specjalistyczną wiedzę w zakresie problematyki
zarządzania bezpieczeństwem zarówno w instytucjach publicznych tj.: instytucje rządowe,
samorządowe, wymiaru sprawiedliwości , organów ścigania , wojskowych i innych; jak i w firmach
prywatnych tj.: wywiadownie gospodarcze, prywatne firmy ochrony osób i mienia, agencje
detektywistyczne i inne lub chcących podjąć zatrudnienie w ww. instytucjach na stanowiskach
związanych z koordynacją działań związanych z bezpieczeństwem.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania następujących certyfikatów:
 Menedżera Bezpieczeństwa Informacji (ABI/MBI)
 Audytora Wewnętrznego SZBI wg normy ISO/IEC 27001:2013,
wydanych przez Uniwersytet Wrocławski (Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie) oraz
jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA.
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Szostak
Poziom kształcenia: studia podyplomowe
Profil studiów: ogólnoakademicki
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu)
Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Zasady odpłatności: 4000 zł (cztery tysiące złotych) za dwa semestry, płatne zgodnie z
postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna.
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w regulaminie
studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia.
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. Absolwent
otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 7 maja 2018 r. do 5 października 2018 r.
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być
przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:
a.
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b.
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty.

Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając
wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody
nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na
pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług
edukacyjnych.
PROGRAM STUDIÓW

Program Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji zakłada dwa semestry nauki
w trybie niestacjonarnym. Obejmuje 150 godzin zajęć, ogólna liczba punktów ECTS dla przedmiotowych
studiów: 36.
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