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PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MBA 

zaopiniowany przez Radę ds. kształcenia Wydziału Cybernetyki oraz Radę dyscypliny 

naukowej „informatyka techniczna i telekomunikacja” i ustalony przez Senat WAT 

Uchwała nr 71/WAT/2021 Senatu WAT z dnia 24 września 2021 r. 

nazwa studiów podyplomowych: 

STUDIA PODYPLOMOWE MBA  
„ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM”

prowadzonych w:   Wydział Cybernetyki 
     obowiązuje od:            roku akademickiego 01.10.2021 

Forma studiów: studia niestacjonarne 
Czas trwania: 2 semestry  
Łączna liczba godzin:     262 
Liczba punktów ECTS:   38 
Język studiów:  polski/angielski 
Kod studiów:   WCYIXCNP21 
Wymagania kwalifikacyjne: dyplom ukończenia studiów II stopnia 

Forma zakończenia studiów: egzamin końcowy 
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów: 
cząstkowa na poziomie 7 

Informacja o włączeniu kwalifikacji 
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) 
- data włączenia kwalifikacji do ZSK1: nie obowiązuje
- kod kwalifikacji w ZSK:

1 Jeżeli obowiązuje 
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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA NADAWANEJ KWALIFIKACJI 

Studia podyplomowe MBA „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem” adresowane 

są do osób pragnących doskonalić umiejętności związane z szeroko rozumianym 

cyberbezpieczeństwem. Studia przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie 

wyższe oraz określone doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, zajmujących 

się zawodowo aspektami cyberbezpieczeństwa. Studia prowadzone będą w języku 

polskim (90% zajęć) i angielskim (10% zajęć), we współpracy z Uniwersytetem 

w Genui (Włochy) oraz NATO Communications and Information Agency. 

Studia podyplomowe dostarczają wiedzę, umiejętności i kompetencje m.in. 

w zakresie: 

− systemów bezpieczeństwa cybernetycznego,

− współczesnych zagrożeń cyfrowych, w tym ochrony baz danych,

− aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa oraz cyberprzestępczości,

− zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,

− zarządzania kryzysowego w cyberbezpieczeństwie,

− zarządzania usługami oraz projektami IT,

− decyzji menedżerskich,

− teorii „wojny informacyjnej”,

− krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,

− zarządzania projektami i inżynierii systemów w cyberbezpieczeństwie,

− polityki NATO w zakresie cyberbezpieczeństwa.
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ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Program kształcenia na studiach podyplomowych MBA obejmuje przedmioty 
realizowane w formie wykładów, zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria, 
seminaria, projekty) oraz egzamin końcowy. 

Na podstawie założeń organizacyjno-programowych absolwent studiów 
podyplomowych MBA „zarządzanie cyberbezpieczeństwem”, w wyniku realizacji 
programu studiów, powinien osiągnąć przedstawione poniżej efekty uczenia się. 

Symbol 
i numer 
efektu 

Opis zakładanych efektów uczenia Kod składnika opisu 
o charakterze

   WIEDZA                Absolwent: obszarowym zawodowym 

P_W01 ma pogłębioną wiedzę w zakresie zarządzania 
zasobami informacyjnymi i bazami danych P7S_WG P7Z WO 

P_W02 

zna i rozumie ekonomiczne, organizacyjne, 
społeczne i militarne uwarunkowania kryzysu 
organizacji wywołanego naruszeniem jej 
cyberbezpieczeństwa 

P7S_WG P7Z WT 

P_W03 

zna i rozumie teorie „wojny informacyjnej” 
jako nowoczesnej formy prowadzenia działań 
oraz zna metody opisywania zjawiska 
cyberkonfliktów międzynarodowych, a także 
sposoby wymiarowania w tym obszarze 

P7S_WG P7Z WT 

P_W04 
zna i rozumie aspekty i uregulowania prawne 
w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz 
cyberprzestępczości 

P7S_WG P7Z WT 

P_W05 

zna i rozumie podstawowe zagrożenia 
cyberbezpieczeństwa i metody przeciwdziałania 
im oraz pojęcia dotyczące zaawansowanych 
cyberataków, metod organizacji systemu 
zarządzania cyberbezpieczeństwem 

P7S_WG P7Z WT 

P_W06 zna podstawowe wyzwania i trendy rozwojowe 
w zakresie cyberbezpieczeństwa  P7S_WK P7Z WT 

P_W07 

ma pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania 
problemów decyzyjnych oraz metod i 
komputerowych narzędzi do rozwiązywania tych 
problemów w obszarze zarządzania  

P7S_WG P7Z WT 

P_W08 

ma pogłębioną wiedzę w zakresie znajomości 
oraz metod modelowania zagrożeń 
cyberbezpieczeństwa, jak również prowadzenia 
ataków i organizacji obrony w cyberprzestrzeni 

P7S_WG P7Z WZ 

P_W09 
ma wiedzę w zakresie polityki, strategii i 
systemów zapewniania cyberbezpieczeństwa w 
NATO 

P7S_WG P7Z WT 

P_W10 
zna i rozumie ekonomiczne, społeczne 
i militarne uwarunkowania zagrożenia 
w zakresie cyberbezpieczeństwa 

P7S_WK P7Z WT 
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P_W11 zna podstawowe zasady i metody zarządzania 
projektami oraz usługami informatycznymi P7S_WK P7Z WT 

UMIEJĘTNOŚCI    Absolwent: 

P_U01 
potrafi praktycznie zastosować rozwiązania w 
zakresie zarządzania zasobami informacyjnymi 
i ochrony baz danych 

P7S_UW P7Z UO 

P_U02 
potrafi skutecznie kierować pracą zespołów, 
w tym kryzysowych, w zakresie zapewniania 
cyberbezpieczeństwa 

P7S_UW P7Z UO 

P_U03 

potrafi zidentyfikować przypadki prowadzenia 
„wojny informacyjnej’”, poziom zaangażowania 
cyberataku w obszar konfliktu 
międzynarodowego i skutecznie im 
przeciwdziałać  

P7S_UW P7Z UO 

P_U04 umie stosować obowiązujące przepisy prawne w 
procesach zapewniania cyberbezpieczeństwa P7S_UW P7Z UI 

P_U05 

potrafi oszacować ryzyko oraz stosować 
właściwe metody i techniki przeciwdziałania 
podstawowym zagrożeniom 
cyberbezpieczeństwa 

P7S_UW P7Z UO 

P_U06 
umie wykorzystywać w praktyce podstawowe 
technologie i narzędzia zapewnienia 
cyberbezpieczeństwa  

P7S_UW P7Z UO 

P_U07 
potrafi praktycznie wykorzystywać technologie, 
techniki i narzędzia zapewniania 
bezpieczeństwa  

P7S_UW P7Z UO 

P_U08 

potrafi wykorzystywać wiedzę w zakresie 
polityki, strategii i systemów zapewniania 
cyberbezpieczeństwa w NATO dla potrzeb 
doskonalenia krajowych systemów 
cyberbazpieczeństwa 

P7S_UW P7Z UN 

P_U09 

potrafi skutecznie podejmować decyzje 
menedżerskie wykorzystując odpowiednie 
metody i komputerowe narzędzia wspomagania 
podejmowania tych decyzji

P7S_UW P7Z UI 

P_U10 
umie ocenić ekonomiczne, społeczne 
i militarne zagrożenia w zakresie 
cyberbezpieczeństwa 

P7S_UW P7Z UI 

P_U11 
potrafi samodzielnie planować 
i realizować własne uczenie się 
w zakresie cyberbezpieczeństwa 

P7S_UU P7Z UN 

P_U12 
potrafi stosować w praktyce podstawowe zasady 
i metody zarządzania projektami oraz usługami 
informatycznymi 

P7S_UU P7Z UN 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE      Absolwent: 

P_K01 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów cyberbezpieczeństwa P7S_KK P7Z KO 

P_K02 docenia konieczność praktycznego wdrożenia P7S_KO P7Z KP 
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skutecznej polityki zapewnienia 
cyberbezpieczeństwa 

P_K03 
jest gotów do myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy w zakresie zapewniania 
cyberbezpieczeństwa  

P7S_KO P7Z KP 
P7Z KW 

*) P_W -  efekty kształcenia - kategoria wiedzy 
    P_U -  efekty kształcenia - kategoria umiejętności 
    P_K -  efekty kształcenia - kategoria kompetencji społecznych 
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WYKAZ PRZEDMIOTÓW 

Karty informacyjne przedmiotów stanowią załącznik do programu. 

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu 
Liczba 

punktów ECTS 
WCYIXCNP-CSS Cyber security systems 3 
WCYIXCNP-CYB Cyberprzestępczość 1 
WCYIXCNP-ZRC Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie 2 
WCYIXCNP-ZKC Zarządzanie kryzysowe w cyberbezpieczeństwie 2 
WCYIXCNP-DME Decyzje menedżerskie 3 

WCYIXCNP-ZPI Zarządzanie projektami i inżynieria systemów 
w cyberbezpieczeństwie 1 

WCYIXCNP-ZUI Zarządzanie usługami IT 2 
WCYIXCNP-OBD Ochrona transakcyjnych i statystycznych baz danych 2 
WCYIXCNP-TWI Teoria wojny informacyjnej 3 
WCYIXCNP-KSC Krajowy System Cyberbezpieczeństwa 2 
WCYIXCNP-PNC Polityka NATO w zakresie cyberbezpieczeństwa 3 
WCYIXCNP-CRM Cyberkonflikty w relacjach międzynarodowych 2 
WCYIXCNP-SD Seminarium dyplomowe 2 
WCYIXCNP-EK Praca końcowa i egzamin końcowy 10 

Razem: 38 

SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY OSIĄGANIA PRZEZ SŁUCHACZA 
ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Wdrożenie koncepcji prowadzenia zajęć w oparciu o efekty uczenia się 

przekłada się na różnorodne formy i kryteria ewaluacji. Istotnym aspektem weryfikacji 

jest jednoznaczne określenie kryteriów oceny w odniesieniu do poszczególnych 

efektów uczenia się. Na pierwszych zajęciach w ramach poszczególnych 

przedmiotów kształcenia prowadzący zajęcia informują uczestników studiów 

podyplomowych o zakładanych przedmiotowych efektach uczenia się oraz o formach 

i sposobach ich weryfikacji. 

Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się – zwłaszcza w zakresie 

weryfikacji wiedzy - jest prowadzona w formie zaliczeń i egzaminów. Specyfika 

realizowanych przedmiotów sprawia, że w zależności od potrzeb weryfikacja ta 

przeprowadzana jest pisemnie lub ustnie. Wyniki tej weryfikacji są dokumentowane 

w pracach pisemnych oraz protokołach zaliczeń i egzaminów. 

Równocześnie efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych są weryfikowanie w trakcie zajęć praktycznych na 
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ćwiczeniach, laboratoriach, seminariach i projektach. Podstawowymi formami 

weryfikacji zakładanych efektów uczenia się są tu: analizy typu „case studies”, 

zadania laboratoryjne, zadania projektowe, prezentacje multimedialne i opracowania. 

Wyniki tej weryfikacji są dokumentowane w formie przygotowanych przez Słuchaczy 

opracowań odręcznych, pod postacią wydruków przygotowanych opracowań lub  

w formie elektronicznej. Ważnym elementem weryfikacji tych efektów jest praca 

końcowa, której realizacja jest niezbędną, aby przystąpić do egzaminu końcowego. 

Ostateczną formą weryfikowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych jest, zgodnie z § 23 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w WAT, 

egzamin końcowy przeprowadzany na zakończenie studiów przez komisję 

wyznaczoną decyzją dziekana.  
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PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Przedmioty 

ogółem godzin/ 
pkt. ECTS w tym godzin: 

liczba godzin/rygor pkt. ECTS w 
semestrze jo. 

I II odpow. za 

godz. 
naucz. ECTS wykł. ćwicz. 

lab./proj. 
/warszt./ 

sem. 
godz. ECTS Godz. ECTS przedm. 

1 Cyber security systems 24 3 12 12 24 x 3 Partner zagraniczny 
2 Cyberprzestępczość 16 1 8 8 16 + 1 WCY/UKSW 
3 Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie 20 2 10 4 6 20 + 2 WCY/ISI 
4 Zarządzanie kryzysowe w cyberbezpieczeństwie 20 2 10 10 20 + 2 Partner krajowy 
5 Decyzje menedżerskie 24 3 16 8 24 x 3 WCY/ISI 

6 Zarządzanie projektami i inżynieria systemów 
w cyberbezpieczeństwie 16 1 8 8 16 + 1 WCY/ISI 

7 Zarządzanie usługami IT 20 2 14 6 20 + 2 WCY/ISI 
8 Ochrona transakcyjnych i statystycznych baz danych 20 2 12 8 20 + 2 WCY/ISI 
9 Teoria wojny informacyjnej 24 3 12 12 24 x 3 WCY/ISI 

10 Krajowy system cyberbezpieczeństwa 20 2 10 10 20 + 2 WCY/NASK 
11 Polityka NATO w zakresie cyberbezpieczeństwa 24 3 12 12 24 + 3 Partner zagraniczny 
12 Cyberkonflikty w relacjach międzynarodowych 16 2 10 6 16 + 2 Partner krajowy 
13 Seminarium dyplomowe 16 2 4 12 16 2 WCY 
14 Praca końcowa i egzamin końcowy 2 10 2 x 10 Komisja 

Ogółem godzin/pkt. ECTS 262 38 138 28 94 120 12 142 26 

Rodzaje i liczba rygorów w semestrze: 
egz. - x 2 2 
zal - + 5 4 

WYDZIAŁ CYBERNETYKI 
NAZWA STUDIÓW: Studia podyplomowe MBA „zarządzanie cyberbezpieczeństwem” 
. 
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FORMA ZAKOŃCZENIA STUDIÓW 
 
W Wojskowej Akademii Technicznej warunki ukończenia studiów 

podyplomowych określa Regulamin Studiów Podyplomowych w WAT.  

Zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych w WAT studia 

kończą się egzaminem końcowym, który przeprowadza komisja powołana Decyzją 

dziekana Wydziału. 

 
 
WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW 

 

Warunkiem otrzymania świadectwa jest zdanie egzaminu końcowego. 

W świadectwie ukończenia studiów wpisuje się słownie wynik studiów, ustalony 

zgodnie z § 25 Regulaminu Studiów Podyplomowych w WAT. 

Dokumentem formalizującymi i nadającym moc prawną uzyskania świadectwa 

ukończenia studiów podyplomowych jest decyzja rektora. 
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INFORMATION SHEET OF THE COURSE  
 

Name of the course: Systemy 
cyberbezpieczeństwa 

Cyber security systems 

Code of the course: WCYIXCNP-CSS 

Language of lectures: English 

Applicable from: 2021/2022 

Form of classes  
number of hours/rigour,  

hours in total 
W – 12/x, L – 12; in total: 24 hours – 3 credits ECTS 

Author: Prof. Alessandro ARMANDO 

Organisational Unit  
in charge  

of the course 
Foreign Partner 

Short  
description of the 

course: 

The course will introduce the student of the post-graduate studies to to the 
technical aspects of Cybersecurity. 

Full description of the 
course 

(programme content): 

Lectures will introduce students to some selected topics of Cybersecurity 
and will engage them in hands-on activities on some simple, yet significant 
practical problems. 

Lecture topics: 
1. Cybersecurity and Cyber-risk - (2 hrs.) 
2. Black-box view of cryptography (both symmetric and public-key 

encryption) – (1 hrs.) 
3. The key distribution problem – ( 1 hr.) 
4. Digital Signatures – (1hr.) 
5. Secure Elements (Smartcards and Hardware Security Modules) – (1 

hr.) 
6. Digital Certificates and the Public Key Infrastructure – (1hr.) 
7. Security Protocols – (2hrs.) 
8. Secure e-mail (PGP, Certified Mail) – (1hr.) 
9. Web Security – (2hrs.) 

The laboratory classes shall be conducted in the form of case studies and 
project tasks. The work on case analyses and project is partially carried out 
in a team form. The results of team work/conclusions/proposals for problem-
solving solutions are presented and discussed within the training group.  
Topics of laboratory classes: 

1. Security protocols – (8hrs.) 
2. GPG – (4hrs.) 

The reference books 
and papers: 

The basic reference books and papers:  
● C. Pfleeger and S. Pfleeger. Security in Computing. Pearson Ed., 

2015. 
● W. Stallings and L. Brown. Computer Security: Principles and 

Practice. Pearson, 2014. 

Learning outcomes: W1. Knows and understands the main cyber security threats and methods to 
counter them / P_W05. 

“APPROVED BY” 
 

Dean of Faculty of 
Cybernetics 

 
 

Zbigniew TARAPATA, 
PhD, Eng. Professor at 

MUT 
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W2. Has in-depth knowledge of and methods for modelling cyber security 
threats / P_W08. 

W3. Knows and understands the economic, social and military determinants 
of cyber security risk / P_W10. 

U1. Is able to apply appropriate methods and techniques to deal with basic 
cyber security threats / P_U05. 

U2. Is able to assess economic, social and military threats to cyber security 
/ P_U10. 

Methods 
and criteria for 

assessing the students 
(the method to verify the 

achievement of the 
expected learning 

outcomes): 

● The education module shall be credited on the basis of an written
examination.      

● The positive grade obtained at the laboratory classes is required for the
student to be admitted to the mid-term/final/end-term course test. 

● Achievement of W1, W2, W3 and U1, U2 effects is verified during the
laboratory classes and final course test. 

ECTS balance sheet 
 (student workload) 

Activity / workload of the student in hours. 
1. Participation in lectures / 12 hours
2. Participation in laboratory classes / 12 hours
3. Unassisted studying topics of lectures / 20 hours
4. Unassisted preparation for laboratory classes / 20 hours
5. Participation in consultations / 2 hours
6. Preparation for course test / 20 hours
7. Participation in course test / 2 hours

Total workload of the student: 88 hours – 3 credits ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU  
 
 

Nazwa przedmiotu: Cyberprzestępczość Cybercrime 

Kod przedmiotu: WCYIXCNP-CYB 

Język wykładowy: polski 

Obowiązuje od: 2021/2022 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz. 
W – 8+, L – 8; razem: 16 godz. – 1 pkt. ECTS 

Autor: dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Partner krajowy 

Skrócony  
opis przedmiotu: 

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do karnoprawnej analizy 
najczęstszych incydentów bezpieczeństwa – to jest ustalenia, które z 
incydentów stanowią przestępstwa oraz dokonywania karnoprawnej analizy 
znamion czynów zabronionych. Ponadto celem zajęć jest przygotowanie 
studentów do samodzielnego określenia jaki materiał dowodowy powinien 
zostać zgromadzony w zależności od czynu będącego przedmiotem 
postępowania. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący słuchaczy, w formie 
wykładów z elementami warsztatów oraz dyskusji w grupach, case study, 
miniprojektów grupowych, a także z wykorzystaniem technik 
multimedialnych. 

Tematyka wykładów: 
• Pojęcie cyberbezpieczeństwa oraz incydentów (0,5 godz.) 
• Pojęcie przestępstwa, cyberprzestępstwa, przestępstwa 

komputerowego (0,5 godz.) 
• Podstawy prawne odpowiedzialności za wybrane czyny naruszające 

dostępność, poufność lub integralność danych lub systemów 
informacyjnych (1 godz.) 

• Incydenty naruszające dostępność zasobów na przykładzie ataków 
DoS, DDoS, ransomware. (1 godz.) 

o Analiza podstaw prawnych odpowiedzialności za atak 

• Incydenty naruszające poufność zasobów. (1 godz.) 
o Odpowiedzialność karna za hacking  
o Naruszenia ochrony danych osobowych 
o Kradzież tożsamości 
o Analiza podstaw odpowiedzialności za atak 

• Oszustwa, oszustwa komputerowe, kradzież środków pieniężnych z 
rachunków bankowych (1 godz.) 

o Analiza podstaw prawnych odpowiedzialności karnej 
• Pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa (0,5 godz.) 
• Pojęcie dowodów elektronicznych (0,5 godz.) 

„ZATWIERDZAM” 
 

Dziekan Wydziału 
Cybernetyki 

 
 

dr hab. inż. Zbigniew 
Tarapata, prof. WAT 
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• Procesowe aspekty zabezpieczania materiału dowodowego w
sprawach z zakresu cyberprzestępczości (1 godz.)

• Składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
pokrzywdzony i zawiadamiający w postępowaniu karnym (1 godz.)

Warsztaty (8 godz.) prowadzone są w formie analiz studiów przypadków i 
małych zadań projektowych, częściowo realizowanych w formie zespołowej. 
Wyniki pracy zespołów/wnioski/propozycje rozwiązań sytuacji 
problemowych są prezentowane i omawiane na forum grupy szkoleniowej. 

Literatura: 

Literatura podstawowa: 
• Agnieszka Gryszczyńska, Pozyskiwanie i analiza danych

dotyczących incydentów cyberbezpieczeństwa [w:] Internet.
Analityka danych, red. G. Szpor, Warszawa 2019, s. 296-313, ISBN
978-83-8198-138-5

• Agnieszka Gryszczyńska, Prowadzenie postępowań karnych
w sprawach z zakresu dystrybucji ransomware, [w:] Rocznik
Bezpieczeństwa Morskiego Nr 1/S/2019, Przestępczość
Teleinformatyczna 2018, red. J. Kosiński, Gdynia 2019, s.193-218,
ISSN 1898-3189

• Internet. Cyberpandemia, red. Grażyna Szpor, Agnieszka
Gryszczyńska; C.H. Beck; 2021

• Internet. Analityka danych, red. Kamil Czaplicki, Grażyna Szpor,
CH. Beck, Warszawa 2019

• Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. Grażyna Szpor, Agnieszka
Gryszczyńska; C.H. Beck; 2017

Literatura uzupełniająca: 
• B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i

wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu
karnego. Komentarz, Warszawa 2000

Efekty uczenia się: 

W1. Absolwent zna karnoprawne znamiona czynów zabronionych / P_W04 
W2. Absolwent zna i rozumie zjawiska związane z zagrożeniami 

w cyberprzestrzeni, metody ich identyfikacji / P_W05 
U1. Absolwent potrafi definiować zagadnienia związane 

z cyberprzestępczością w kontekście prawnym i pozaprawnym / 
P_U04 

U2. Absolwent potrafi dokonywać karnoprawnej analizy incydentu 
cyberbezpieczeństwa / P_U04 

K1. Absolwent jest gotów do podejmowania działań związanych ze 
zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni / P_K03 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia się): 

• Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie zaliczenia
w formie ustnej.

• Osiągnięcie efektów W1, W2 oraz U1, U2 weryfikowane jest
w trakcie warsztatów i zaliczenia.

Bilans ECTS 
(nakład pracy 

słuchacza) 

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz. 
1. Udział w wykładach / 8 godz.
2. Udział w ćwiczeniach / 8 godz.
3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 godz.
4. Przygotowanie się do zaliczenia / 8 godz.
5. Udział w konsultacjach / 2 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 34 godz. / 1 pkt. ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem w 
cyberbezpieczeństwie Risk management in cyber security 

Kod przedmiotu: WCYIXCNP-ZRC 

Język wykładowy: polski 

Obowiązuje od: 2021/2022 

Forma zajęć, 
liczba godzin/rygor, 

razem godz. 
W – 10/+, C – 4, L – 6; razem: 20 godz. – 2 pkt. ECTS 

Autor: dr inż. Jerzy STANIK 

Jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za przedmiot 

Wydział Cybernetyki / Instytut Systemów Informatycznych 

Skrócony 
opis przedmiotu: 

Przedmiot umożliwia przekazanie słuchaczowi studiów podyplomowych 
podstaw wiedzy o problemach związanych z bezpieczeństwem różnych 
obiektów/podmiotów działania funkcjonujących w cyberprzestrzeni oraz 
zarządzaniu nimi w aspekcie cyberzagrożeń. Słuchacze uczą się 
identyfikować i rozumieć problemy cyberbezpieczeństwa informacyjnego, 
konstruować modele i metodyki pomiaru poziomu cyberzagrożeń 
w odniesieniu do różnych typów systemów/obiektów funkcjonujących 
w cyberprzestrzeni. Słuchacze zdobywają wiedzę o tym, jak skutecznie 
i efektywnie wykorzystywać dostępne zabezpieczenia o charakterze 
technicznym i organizacyjnym oraz instrumenty i mechanizmy do ochrony 
wrażliwych zasobów cyberprzestrzeni. 
Ponadto, słuchacze zdobywają umiejętności w zakresie analizy 
i szacowania ryzyka w cyberbezpieczeństwie oraz skutków cyberzagrożeń 
w cyberprzestrzeni. Zdobywają umiejętności związane z: 

• zarządzaniem poziomem cyberbezpieczeństwa w systemach
cyberprzestrzeni,

• podstawowymi działaniami zabezpieczającymi je przed
cyberatakami

• monitorowaniem stanu cyberbezpieczeństwa obiektów, podmiotów
działania lub systemów informacyjnych funkcjonujących
cyberprzestrzeni.

• umiejętnościami wykorzystywania metodyk i narzędzi analizy ryzyka
i oceny skuteczności zabezpieczeń o charakterze technicznym
i organizacyjnym,

• umiejętnościami i dobrymi praktykami opracowania dokumentacji
cyberbezpieczeństwa, np. dokumentacja normatywna,
dokumentacja operacyjna, procedury reagowania
i dokumentowania incydentów w cyberprzestrzeni.

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady są prowadzone w konwencjonalny, aktywizujący słuchaczy 
sposób z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 
Tematyka wykładów: 

„ZATWIERDZAM” 

Dziekan Wydziału 
Cybernetyki 

dr hab. inż. Zbigniew 
TARAPATA, prof. WAT 
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1. Podstawowe pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa
(cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo, pojęcie zasobu
informacyjnego, piramida informacji, podstawowe atrybuty
bezpieczeństwa obiektu wrażliwego, model PDCA, bezpieczeństwo
w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego) – W 1
godz.

2. Podstawowe elementy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (kryteria
klasyfikacji zasobów wrażliwych cyberprzestrzeni oraz ich atrybuty
bezpieczeństwa; wartościowanie zasobów wrażliwych w aspekcie
cyberbezpieczeństwa; podatności; cyberzagrożenia i zabezpieczenia
zasobów wrażliwych) – W 1 godz.; C 1 godz.

3. Modele pomiaru poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
(Uogólniony model ryzyka – model cyberzagrożeń; Model na
potrzeby ochrony danych osobowych w świetle RODO; Model
Ministerstwa Cyfryzacji z 2015. Model oparty na funkcjonale ryzyka;
Model bezpieczeństwa zorientowany na zmiany wartości atrybutów
bezpieczeństwa. Model pomiaru bezpieczeństwa oparty na
potencjałach systemu zagrożeń i systemu zabezpieczeń; Model
pomiaru bezpieczeństwa oparty o kryteria oceny jakości
funkcjonowania systemu w cyberprzestrzeni; Model bazujący na
składowych w odniesieniu do wyróżnionych obszarów ryzyka
cyberprzestrzeni) – W 2 godz.; C 2 godz.

4. Metodyka pomiaru poziomu ryzyka w cyberbezpieczeństwie (pojęcie
ryzyka, proces zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie i jego
etapy/działania, szacowanie ryzyka, postępowanie z ryzykiem,
ryzyko akceptowalne, ryzyko szczątkowe, monitorowanie i przegląd
ryzyka, metody oceny skuteczności zabezpieczeń
w bezpieczeństwie informacji) – W 2 godz.; L 3 godz.

5. Metodyka projektowania i wdrażania systemu zabezpieczeń
w odniesieniu do wybranego podmiotu działania w cyberprzestrzeni.
(Etapy projektowania i wdrażania systemu zabezpieczeń według
ISO/IEC 27003: 2014; cykl życia systemu zabezpieczeń dla
wybranego obiektu cyberprzestrzeni; technologie zabezpieczeń;
metody pomiaru skuteczności zabezpieczeń; techniki doskonalenia
systemu zabezpieczeń) – W 2 godz.; L 3 godz.

6. Dokumentacja systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem
(Rodzaje dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa,
dokumentacja normatywna; dokumentacja operacyjna) – W 2 godz.;
C 1 godz.

Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne są prowadzone w formie kierowanych 
dyskusji oraz analiz studiów przypadków. Praca w grupach/rozwiązywanie 
zadań. 

Literatura: 

Literatura podstawowa: 
• Dębowski T., Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku,

ARCHAEGRAPH, Wydawnictwo Naukowe, Łódź – Wrocław 2018,
• Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata.

Wymiar ekonomiczno- społeczny, pod red. Izabeli Oleksiewicz i
Kingi Stępień, Wydawnictwo Rambler, 2016,

• Tekielska P., Czekaj Ł., Działania służb w Unii Europejskiej
realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego,
w: Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i
społeczeństwa w XXI wieku, M. Górka (red.), Warszawa 2014,
Difin.

Literatura uzupełniająca: 
• Dominika Lisiak-Felicka, Maciej Szmit, Cyberbezpieczeństwo

administracji publicznej w Polsce wybrane zagadnienia, European
association for security Kraków 2016

• Banyś T., Łuczak J., Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak
uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych, wyd. PRESSCOM,
Wrocław 2017, Wyd. III, stron 408, ISBN 978-83-65611-30-7
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• Dorothy E. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo 
informacji, WNT 2002 r. 

• PN ISO/IEC 27001: 2017, Systemy zarządzania bezpieczeństwem 
informacji – Specyfikacja i wytyczne do stosowania. 

• PN ISO/IEC 27002:2017, Technika informatyczna Praktyczne 
zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

• PN ISO/IEC 27005, Technika informatyczna - Techniki 
bezpieczeństwa - Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji ryzyka. 

• Dokumentacja przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. 

Efekty uczenia się: 

W1. Zna i rozumie podstawowe zagrożenia cyberbezpieczeństwa i metody 
przeciwdziałania im / P_W05. 

W2. Zna podstawowe wyzwania i trendy rozwojowe w zakresie 
cyberbezpieczeństwa / P_W06. 

U1. Potrafi oszacować ryzyko oraz stosować właściwe metody i techniki 
przeciwdziałania podstawowym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa 
P_U05. 

U2. Umie wykorzystywać w praktyce podstawowe technologie i narzędzia 
zapewnienia cyberbezpieczeństwa / P_U07. 

U3. Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się  
w zakresie cyberbezpieczeństwa / P_U11. 

K1. Rozumie konieczność praktycznego wdrożenia skutecznej polityki 
zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych / P_K02. 

K2.  Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w 
zakresie zapewniania cyberbezpieczeństwa / P_K03. 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia się): 

• Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie zaliczenia.          
• Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń  

i laboratoriów.  
• Osiągnięcie efektów W1, W2 sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń oraz 

podczas zaliczenia. Osiągnięcie efektu U1, U2, U3 sprawdzane jest w 
trakcie prezentacji wyników analiz przypadków oraz kierowanych 
dyskusji podczas ćwiczeń i laboratoriów. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy 

słuchacza) 

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz. 
1. Udział w wykładach / 10 godz. 
2. Udział w ćwiczeniach / 4 godz. 
3. Udział w laboratoriach / 6 godz. 
4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 15 godz. 
5. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 15 godz. 
6. Udział w konsultacjach / 2 godz. 
7. Przygotowanie do zaliczenia / 20 godz. 
8. Udział w zaliczeniu / 1 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 73 godz. / 2 pkt. ECTS 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

17



 
 

 
 
 
 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU  
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe  
w cyberbezpieczeństwie 

Cyber security crisis 
management 

Kod przedmiotu: WCYIXCNP-ZKC 

Język wykładowy: polski 

Obowiązuje od: 2021/2022 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz. 
W – 10/+, L – 10; razem: 20 godz. – 2 pkt. ECTS 

Autor: dr Bogusław HAJDASZ 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Partner krajowy 

Skrócony  
opis przedmiotu: 

Przedmiot umożliwia słuchaczowi studiów podyplomowych zapoznanie się 
z podstawowymi zasadami i praktycznymi metodami zarządzania 
kryzysowego organizacją dotkniętą cyberatakiem oraz jej odbudowy po 
kryzysie. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący słuchaczy, w formie 
wykładów z elementami warsztatów oraz dyskusji w grupach, case study, 
miniprojektów grupowych, ankiet i testów, a także z wykorzystaniem technik 
multimedialnych. Przed zajęciami studenci opracowują zadanie wstępne – 6 
slajdów prezentacji „Opis sposobu poradzenia sobie z sytuacją kryzysową 
w mojej firmie/instytucji” 

Tematyka wykładów (24godz.): 
1. Kryzys wywołany naruszeniem cyberbezpieczeństwa organizacji i 

jego ewolucja (1 godz.)  
2. Zarządzanie ryzykiem incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa w 

organizacji (1 godz.) 
3. Sprawne zarządzanie kryzysowe – możliwe scenariusze, główne 

wyzwania i istniejące opcje strategiczne (1,5 godz.)   
4. Cele, etapy i strategie walki z kryzysem wywołanym naruszeniem 

cyberbezpieczeństwa (2 godz.) 
5. Przywódca organizacji i jego zespoły ds. walki z kryzysem: CMT, 

BCT, CSIRT (1,5 godz.) 
6. Krytyczne czynniki sukcesu w walce z kryzysem organizacji (1 godz.) 
7. Warsztat: testy i ankiety - samoocena predyspozycji menedżera do 

zarządzania kryzysowego oraz ocena przygotowania organizacji do 
kryzysu wynikającego z naruszenia cyberbezpieczeństwa (tylko do 
użytku własnego) (2 godz.) 

8. Praktyczne działania podnoszące szanse przetrwania kryzysu 
organizacji wywołanego naruszeniem cyberbezpieczeństwa (1,5 
godz.) 

9. Warsztat: ocena sprawności zarządzania kryzysowego na 
przykładzie (7 godz.) 

10.  Odnowa strategiczna - zmiana modelu organizacji po kryzysie 

„ZATWIERDZAM” 
 

Dziekan Wydziału 
Cybernetyki 

 
 

dr hab. inż. Zbigniew 
Tarapata, prof. WAT 
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cyberbezpieczeństwa i budowa organizacji odpornej na kryzys (2 
godz.) 

11. Warsztat: omówienie wybranych zadań wstępnych – sposobów
poradzenia sobie z kryzysem wywołanym incydentem z zakresu
cyberbezpieczeństwa w danej firmie/instytucji (3 godz.)

12. Wnioski i podsumowanie (0.5 godz.)

Warsztaty prowadzone są w formie analiz studiów przypadków i małych 
zadań projektowych, częściowo realizowanych w formie zespołowej. Wyniki 
pracy zespołów/wnioski/propozycje rozwiązań sytuacji problemowych są 
prezentowane i omawiane na forum grupy szkoleniowej. 

Literatura: 

Literatura podstawowa: 
• Crandall W.R., Parnell, J.A. Spillan J.E. Crisis Management in the

New Strategy Landscape. SAGE Publications 2010
• Jnaneswar K., Gayathri Ranjit. Exploring the Cyber Threat

Landscape and Cyber Crisis Management Model. International
Journal of Science and Research (IJSR) Volume 5 Issue 8, 2016

• Holger Kaschner. Cyber Crisis Management: Das Praxishandbuch
zu Krisenmanagement und Krisenkommunikation (German Edition),
Springer Verlag 2020

• Bełz G., Cyfert Sz. Strategiczna i organizacyjna odnowa
przedsiębiorstw.  Wydawnictwo UE we Wrocławiu 2017

Literatura uzupełniająca: 
• Hajdasz B. Wybory strategiczne podczas odnowy przedsiębiorstwa.

HP 2017

Efekty uczenia się: 

W1. Zna i rozumie ekonomiczne, organizacyjne, społeczne i militarne 
uwarunkowania kryzysu organizacji wywołanego naruszeniem jej 
cyberbezpieczeństwa / P_W02. 

U1. Potrafi skutecznie kierować pracą zespołów kryzysowych w zakresie 
zapewniania cyberbezpieczeństwa / P_U02. 

U2. Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 
w zakresie cyberbezpieczeństwa / P_U11. 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia się): 

• Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie zaliczenia,
przeprowadzanego w formie ustnej.

• Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny
z laboratoriów. 

• Osiągnięcie efektu W1 sprawdzane jest w trakcie laboratoriów i
zaliczenia. 

• Osiągnięcie efektu U1, U2 sprawdzane jest w trakcie prezentacji
wyników analiz przypadków oraz kierowanych dyskusji podczas
laboratoriów i warsztatów.

Bilans ECTS 
(nakład pracy 

słuchacza) 

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz. 
1. Udział w wykładach / 10 godz.
2. Udział w laboratoriach / 10 godz.
3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 godz.
4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 20 godz.
5. Udział w konsultacjach / 2 godz.
6. Przygotowanie do zaliczenia / 20 godz.
7. Udział w zaliczeniu / 2 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 84 godz. / 2 pkt. ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU  
 

Nazwa przedmiotu: Decyzje menedżerskie Managerial decisions 
Kod przedmiotu: WCYIXCNP-DME 

Język wykładowy: polski 

Obowiązuje od: 2021/2022 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz. 
W – 16/x, L – 8; razem: 24 godz. – 3 pkt. ECTS 

Autor: dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Cybernetyki / Instytut Systemów Informatycznych 

Skrócony  
opis przedmiotu: 

Przedmiot umożliwia przekazanie słuchaczom studiów podyplomowych 
wiedzy z zakresu podejmowania decyzji menedżerskich. Słuchacze 
zapoznani zostaną zarówno z modelami, metodami, jak i narzędziami 
komputerowymi wykorzystywanymi do rozwiązywania problemów 
decyzyjnych. Słuchacze poznają zasady modelowania problemów 
decyzyjnych, rodzaje modeli decyzyjnych, przykłady modeli typowych 
problemów decyzyjnych z obszaru zarządzania i dowodzenia oraz ich 
zastosowania. Zapoznają się z problematyką podejmowania decyzji  
w warunkach deterministycznych, losowych (ryzyka), przy wielu kryteriach 
(optymalizacja wielokryterialna), w sytuacjach konfliktowych (elementy 
teorii gier). Ponadto zapoznają się z analizą złożonych przedsięwzięć 
(CPM, PERT, CPM-cost), metodami prognozowania oraz optymalizacją 
decyzji inwestycyjnych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Tematyka wykładów (16 godz.): 
1. Decyzje a badania operacyjne. Modelowanie problemów 

decyzyjnych, rodzaje modeli decyzyjnych (ciągłe, dyskretne, 
mieszane, liniowe, nieliniowe), przykłady modeli typowych 
problemów decyzyjnych z obszaru zarządzania i dowodzenia  
(4 godz.).  

2. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka: ryzyko a niepewność, 
miary ryzyka decyzyjnego, drzewa decyzyjne, elementy teorii 
użyteczności. Przykłady formułowania i rozwiązywania praktycznych 
problemów decyzyjnych w warunkach ryzyka (2 godz.). 

3. Podejmowanie decyzji przy wielu kryteriach. Rozwiązania 
dominujące i niezdominowane, diagram Hassego. Metody 
rozwiązywania zadań wielokryterialnych (metakryteria, metody 
rozwiązań kompromisowych, hierarchizacja funkcji kryteriów, metody 
rankingów, itp.). Przykłady formułowania i rozwiązywania 
praktycznych problemów jako zadań z wieloma kryteriami (3 godz.). 

4. Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktowych. Gry 
dwuosobowe, gry koalicyjne i niekoalicyjne, gry z naturą, gry  
a problemy wielokryterialne. Przykłady wykorzystania teorii gier 
decyzyjnych w zarządzaniu i dowodzeniu (2 godz.). 

5. Modele sieciowe złożonych przedsięwzięć: CPM, PERT, CPM-Cost 
(2 godz.). 

6. Metody prognozowania: modele wygładzania wykładniczego, modele 
trendu, modele ekonometryczne. Przykłady wykorzystania prognoz  

„ZATWIERDZAM” 
 

Dziekan Wydziału 
Cybernetyki 

 
 

dr hab. inż. Zbigniew 
Tarapata, prof. WAT 

20



w zarządzaniu (2 godz.). 
7. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych (1 godz.).

Tematyka zajęć praktycznych (8 godz.): 
1. Modelowanie problemów decyzyjnych oraz narzędzia do

rozwiązywania sformułowanych problemów (Solver, OpenSolver,
WinQSB, GAMS), 4 godz.;

2. Podejmowanie decyzji przy wielu kryteriach. Metody rozwiązywania
zadań wielokryterialnych (metakryteria, metody rozwiązań
kompromisowych, hierarchizacja funkcji kryteriów, metody
rankingów, itp.), 2 godz.;

3. Metody prognozowania: modele wygładzania wykładniczego,
modele trendu, modele ekonometryczne, 2 godz.

Literatura: 

Literatura podstawowa: 
• Kukuła K. (red.): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach.

PWN, Warszawa, 2015.
• Szapiro T. (red.): Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE,

Warszawa, 2000.
• Ignasiak E. (red.): Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2001.
• Watson J.: Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, Wydawnictwa

Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005.
• Manikowski A., Tarapata Z.: Prognozowanie i symulacja rozwoju

przedsiębiorstw, WSE, Warszawa, 2000.
Literatura uzupełniająca: 

• Manikowski A., Tarapata Z.: Ocena projektów gospodarczych, Cz.1,
Modele i metody, Difin, Warszawa, 2001.

• Manikowski A., Tarapata Z.: Ocena projektów gospodarczych, Cz.2,
Przykłady i zadania, Difin, Warszawa, 2001.

• Radzikowski W.: Badania operacyjne w zarządzaniu
przedsiębiorstwem, Toruń 1997.

Efekty uczenia się: 

W1. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania problemów decyzyjnych 
oraz metod i komputerowych narzędzi do rozwiązywania tych 
problemów w obszarze zarządzania / P_W07. 

W2. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie znajomości oraz metod 
modelowania zagrożeń cyberbezpieczeństwa / P_W08. 

U1. Potrafi skutecznie podejmować decyzje menedżerskie wykorzystując 
odpowiednie metody i komputerowe narzędzia wspomagania 
podejmowania tych decyzji / P_U09. 

U2. Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 
w zakresie cyberbezpieczeństwa / P_U11. 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia się): 

• Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie egzaminu,
przeprowadzanego w formie ustnej.

• Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny
z laboratoriów. 

• Osiągnięcie efektów W1 i W2 sprawdzane jest w trakcie laboratoriów
i zaliczenia. 

• Osiągnięcie efektu U1, U2 sprawdzane jest w trakcie prezentacji
wyników analiz przypadków oraz kierowanych dyskusji podczas
laboratoriów.

Bilans ECTS 
(nakład pracy 

słuchacza) 

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz. 
1. Udział w wykładach / 16 godz.
2. Udział w laboratoriach / 8 godz.
3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 32 godz.
4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 12 godz.
5. Udział w konsultacjach / 2 godz.
6. Przygotowanie do zaliczenia / 16 godz.
7. Udział w zaliczeniu / 2 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 88 godz. / 3 pkt. ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Zarządzanie projektami 
i inżynieria systemów 

w cyberbezpieczeństwie

Project management and 
systems engineering in cyber 

security 
Kod przedmiotu: WCYIXCNP-ZPI 

Język wykładowy: polski 

Obowiązuje od: 2021/2022 

Forma zajęć, 
liczba godzin/rygor, 

razem godz. 
W – 8/+, L – 8; razem: 16 godz. – 1 pkt. ECTS 

Autor: płk dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI 

Jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za przedmiot 

Wydział Cybernetyki/ Instytut Systemów Informatycznych 

Skrócony 
opis przedmiotu: 

Przedmiot prezentuje zagadnienia budowy systemów teleinformatycznych i 
informatycznych zwracając uwagę na kluczowe aspekty zarządzania 
projektami informatycznymi i uwzględnienia zagadnień 
cyberbezpieczeństwa. 
W module omówione zostaną praktyczne aspekty stosowania metodyk 
zarządzania projektami ze szczególnym naciskiem na inżynierię wymagań, 
szacowanie złożoności oprogramowania, kosztorysowanie, 
harmonogramowanie realizacji projektu oraz techniki nadzoru 
realizacyjnego. 
Ilustracją wszystkich zagadnień będą praktyczne przykłady realizacji 
projektów rozwojowych i badawczo-rozwojowych uwzględniających 
różnorodne uwarunkowania realizacyjne i narzędzia wsparcia. 
Zaprezentowane zostaną zestawy narzędziowe wraz metodami oceny 
jakości realizacji projektów informatycznych pod kątem prowadzenia 
nadzoru jakościowego procesu wytwarzania i eksploatacji. 
wykorzystywanych w analizie, projektowaniu usług i systemów 
informatycznych – narzędzia modelowania architektury systemów, 
kosztorysowania i nadzoru realizacyjnego projektu. 
Przedmiot będzie opisywał również techniki zarządzania efektywną 
realizacją projektów metodykami zwinnymi np. Scrum wspartą technikami i 
narzędziami oceny jakości współpracy zespołów np. Health Check Model i 
techniki miękkie efektywnego zarządzania zespołami wytwórczymi. 
Modelowanie Architektury Korporacyjnej to nowoczesne metody 
zarzadzania przedsiębiorstwami ukierunkowane na rozumienie procesów 
biznesowych i ich odwzorowania w organizacji, ale również i budowanych, 
wdrażanych usług i systemów uruchomieniowych na infrastrukturze. 
Istotnym elementem prezentowanych treści będą innowacyjne technologie 
z zakresu budowy systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą, 
systemów mobilnych i eHealth, a zwłaszcza związanymi z ich budową i 
utrzymaniem zagadnieniami cyberbezpieczeństwa. Poruszane zagadnienia 
bezpieczeństwa odniosą się do wykorzystania urządzeń mobilnych i 
wearable, jak również wskażą niebezpieczeństwa płynące z przetwarzania 
danych sensorycznych i wnioskowania (metody sztucznej inteligencji) na 
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ich podstawie.  

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Zajęcia wykładowe prowadzone są w oparciu o prezentację zagadnień 
teoretycznych z konkretną ilustracją praktyczną (wspartą narzędziami i 
praktycznymi przypadkami realizacji projektów). Zagadnienia 
cyberbezpieczeństwa technologii mobilnych i wearable będą ilustrowane 
realizacjami projektów i doświadczeniami z ich projektowania, wytwarzania i 
wdrażania. Zajęcia będą prowadzone w sposób aktywizujący słuchaczy, w 
formie wykładów z elementami warsztatów (praktyczna demonstracja) oraz 
dyskusji w grupach, case study, miniprojektów grupowych. Opracowane 
przykłady będą udostępniane przez grupy i prowadzącego do wglądu i 
dyskusji stanowiąc podstawę prowadzenia oceny jakościowej wykonanych 
prac.  

Tematyka wykładów: 
1. Terminologia inżynierii oprogramowania oraz zarządzania projektami 

informatycznymi (0,5 godz.) 
2. Metodyki zarządzania projektami Prince2, PMBok kluczowe pojęcia, 

procesy, role oraz artefakty – zagadnienia zarządzania ryzykiem, 
zmianą, konfiguracją (1 godz.) 

3. Specyfika metodyk zwinnych – Scrum, Nexus i stosowane zasady 
zarządzania ukierunkowane na zespoły (0,5 godz.) 

4. Narzędzia wsparcia realizacji projektów informatycznych – 
dyscypliny i narzędzia wsparcia (1 godz.) 

5. Inżynieria wymagań – kluczowe techniki prowadzenia analizy 
biznesowej i systemowej oraz modelowanie wymagań na system 
informatyczny (1 godz.) 

6. Szacowanie złożoności oprogramowania i kosztorysowania z 
wykorzystaniem metody Use Case Points (0,5 godz.) 

7. Elementy architektury korporacyjnej – model kapitału intelektualnego 
przedsiębiorstwa - perspektywy architektoniczne, metody i notacje, 
procesy analityczne oraz wartość dla przedsiębiorstwa (1 godz.) 

8. Elementy architektury systemów informatycznych – modelowanie 
oraz aspekty oceny poprawności wykonania  (1 godz.) 

9. Środowiska ciągłej integracji i wdrażania (CI&CD) – korzyści płynące 
z ich wdrożenia (0,5 godz.) 

10. Cyberbezpieczeństwo budowy systemów chmurowych i mobilnych 
oraz zagadnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych (1 godz.) 

Tematyka warsztatów i praktycznych realizacji: 
1. Warsztat: Inżynieria wymagań oraz ocena złożoności opisanego 

systemu wykorzystującego wytypowane technologie realizacyjne 
 (2 godz.) 

2. Warsztat: planowanie realizacji projektu zgodnie z wytypowaną 
metodyką i alokacja zasobów wymaganych do realizacji projektu  
(2 godz.) 

3. Warsztat: opracowanie rekomendacji środowiska realizacji projektu 
informatycznego wspierającego wytypowane innowacyjne 
technologie i aspekty cyberbezpieczeństwa (2 godz.) 

4. Warsztat: ocena jakościowa i recenzja realizacji projektów 
informatycznych oraz środowiska ich realizacji zapewniająca 
wytypowane aspekty cyberbezpieczeństwa (2 godz.) 

Warsztaty prowadzone są w formie analiz studiów przypadków i zadań 
projektowych, częściowo realizowanych w formie zespołowej. Wyniki pracy 
zespołów/wnioski/propozycje rozwiązań sytuacji problemowych są 
prezentowane i omawiane na forum grupy szkoleniowej. Ocena przedmiotu 
będzie polegała na opracowaniu składowych elementów wymaganych w 
zarządzaniu projektami informatycznymi uwzględniając aspekty 
cyberbezpieczeństwa i poprawnego konstruowania środowisk ciągłej 
integracji i wdrażania (CI&CD)  
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Literatura: 

Literatura podstawowa:  
• U K Stationery Office, An Introduction to Prince2: Managing and 

Directing Successful Projects – 1.07.2009, Stationery Office Books, 
ISBN-13: 978-0113311880,  

• Manifest programowania zwinnego, agilemanifesto.org [dostęp 2021-
03-04] 

• Sutherland, Jeff, and J. J. Sutherland. Scrum: the art of doing twice 
the work in half the time. Currency, 2014. 

• Ian Sommerville, Inżynieria oprogramowania, ISBN:
 9788301212599 

• Sam Newman, Design, Build, Ship: Faster, Safer Software Delivery, 
O'Reilly Media; 1st edition (June 4, 2021), ISBN-10 : 1491984872 

• Lankhorst, Enterprise Architecture at Work, ISBN-10: 3662539322 
Literatura uzupełniająca: 

• Kruchten, Philippe. The rational unified process: an introduction. 
Addison-Wesley Professional, 2004. 

• Philbin, Simon P., and Donald A. Kennedy. "Diagnostic framework 
and health check tool for engineering and technology 
projects." Journal of Industrial Engineering and Management 
(JIEM) 7.5 (2014): 1145-1166. 

• Clemmons, Roy K. "Project estimation with use case points." The 
Journal of Defense Software Engineering 19.2 (2006): 18-22. 

• Lientz, Bennet, and Lee Larssen. Risk management for IT projects. 
Routledge, 2006. 

• Studer, Rudi, V. Richard Benjamins, and Dieter Fensel. "Knowledge 
engineering: Principles and methods." Data & knowledge 
engineering 25.1-2 (1998): 161-197. 

• Poli, Roberto, Michael Healy, and Achilles Kameas, eds. Theory and 
applications of ontology: Computer applications. New York: Springer, 
2010. 

• David Robertson, Peter Weill, Ross W. Jeanne, David C Robertson, 
Architektura korporacyjna jako strategia, 2010. 

Efekty uczenia się: 

W1. Zna podstawowe zasady i metody zarządzania projektami 
informatycznymi / P_W11 

U1. Potrafi stosować w praktyce podstawowe zasady i metody zarządzania 
projektami oraz usługami informatycznymi / P_U12 

U2. Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się  
w zakresie cyberbezpieczeństwa / P_U11 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia się): 

• Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie zaliczenia.          
• Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny  

z warsztatów  
• Osiągnięcie efektów W1 oraz U1, U2 sprawdzane jest w trakcie 

warsztatów i zaliczenia. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy 

słuchacza) 

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz. 
1. Udział w wykładach / 8 godz. 
2. Udział w warsztatach / 8 godz. 
3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 godz. 
4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 8 godz. 
5. Udział w konsultacjach / 2 godz. 
6. Przygotowanie materiału zaliczeniowego / 12 godz. 
7. Udział w zaliczeniu / 2 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 48 godz. / 1 pkt. ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU  
 

Nazwa przedmiotu: 
Ochrona transakcyjnych i 

statystycznych   baz 
danych 

Protection of transactional 
and statistical databases 

 
Kod przedmiotu: WCYIXCNP-OBD 

Język wykładowy: polski 

Obowiązuje od: 2021/2022 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz. 
W – 12/+, Ćw. – 8; razem: 20 godz. – 2 pkt. ECTS 

Autor: dr hab. inż. Bolesław SZAFRAŃSKI 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Cybernetyki / Instytut Systemów Informatycznych 

Skrócony  
opis przedmiotu: 

Przedmiot umożliwia słuchaczowi zapoznanie się z głównymi zagrożeniami 
i metodami ochrony danych w bazach danych rozpatrywanymi na tle 
architektury i współczesnych zastosowań technologii bazy danych. W 
szczególności zostanie zwrócona uwaga na zasadnicze różnice między 
regułami ochrony transakcyjnych i statystycznych baz danych. Omówione 
zostaną procesy i mechanizmy ochrony poufności, mechanizmy ochrony 
integralności (statystyczne i dynamiczne) danych oraz zagadnienie 
zapewnienia ciągłości działania systemu bazy danych. Podkreślone 
zostanie znaczenie decyzji zarządczych oraz rola zespołu administratora 
systemu bazy danych w tych procesach. Ze względu na gwałtowny wzrost 
znaczenia analizy danych wykorzystującej koncepcje „Big Data” do 
wykładów włączono także problematykę bezpieczeństwa procesów 
informacyjnych wykorzystujących często niekompletne, niespójne 
internetowe rozproszone zasoby sieciowe. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Tematyka wykładów 
• Pojęcia podstawowe z dziedziny baz danych, (1 godz.) 
• Architektura i projektowanie baz danych z punktu widzenia 

bezpieczeństwa systemów baz danych, (1 godz.) 
• Klasyfikacja zastosowań baz danych: transakcyjne i statystyczne 

bazy danych, różnice w regułach ochrony transakcyjnych i 
statystycznych baz danych, (1 godz.) 

• Modele i mechanizmy ochrony poufności, integralności i 
dostępności danych w transakcyjnych bazach danych, (3 godz.) 

• Modele i mechanizmy ochrony poufności, integralności i 
dostępności danych w statystycznych bazach danych, (3 godz.) 

• Zadania zespołu administratora bazy danych w zapewnianiu 
bezpieczeństwa baz danych, (2 godz.) 

• Kierunki rozwoju metod ochrony baz danych - bezpieczeństwo 
procesów informacyjnych wykorzystujących sieciowe zasoby 
informacyjne ( w środowisku Big Data). (1 godz.) 

Tematyka ćwiczeń 
• Bezpieczeństwo baz danych na tle bezpieczeństwa informacyjnego, 

(2 godz.) 
• Dyskusja (case study) zarządczych i praktycznych aspektów zalet i 

wad metod ochrony baz danych, (2 godz.) 
• Dyskusja (case study) problemów zarządczych, organizacyjnych i 

technologicznych bezpieczeństwa na tle procesu projektowania 
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bazy danych (2 godz.) 
• Dyskusja (case study) problemów bezpieczeństwa procesów 

informacyjnych w środowisku Big Data. (2 godz.) 

Literatura: 

Literatura podstawowa: 
• Banasiński C. (red.): „Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu”, 

Wolters Cluwer, Warszawa, 2018. 
• Garcia-Molina H., Ullman J. D., Widom J.: „Systemy baz danych. 

Kompletny podręcznik”, Helion, Gliwice, 2011, 
• Sullivan D.: „NoSQL – Przyjazny przewodnik”, Helion, Gliwice, 

2017, 
• Dygaszewicz J., Szafrański B.: „Informatyczne wsparcie produkcji 

statystycznej”, Wojskowa Akademie Techniczna, Warszawa, 2021, 
• Szafrański B., „Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych w 

środowisku niepewnych i niekompletnych danych”, C. H. Beck, 
Internet. Przetwarzanie danych osobowych, Warszawa, 2019. 

Literatura uzupełniająca: 

• Denning D.: „Kryptografia i ochrona danych”, WN-T, Warszawa,   
• Szafrański B., „Analiza danych w warunkach niepewności źródeł 

danych”, C. H. Beck. Internet. Analityka danych, Warszawa, 2019, 
• Szpor G., Gryszczyńska A., Czaplicki K.: (red.): „Ustawa o 

Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Komentarz”, Wolters 
Kluwer, Warszawa, 2019.  

Efekty uczenia się: 

W1.  Ma pogłębioną wiedzę w zakresie ochrony transakcyjnych baz danych 
/ P_W01 

W2.  Zna i rozumie podstawowe zagrożenia cyberbezpieczeństwa baz 
danych i metody przeciwdziałania im / P_W05 

W3. Zna i rozumie ekonomiczne, społeczne i militarne uwarunkowania 
zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa baz danych / P_W10 

U1. Potrafi praktycznie zastosować rozwiązania w zakresie ochrony baz 
danych / P_U01 

U2. Potrafi zastosować właściwe metody i techniki przeciwdziałania 
podstawowym zagrożeniom dla transakcyjnych baz danych / P_U05 

U3. Umie wykorzystywać w praktyce podstawowe technologie i narzędzia 
zapewnienia cyberbezpieczeństwa / P_U06 

K1. Jest gotów do uznawania wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
cyberbezpieczeństwa / P_K01. 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia się): 

• Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie zaliczenia.            
• Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie laboratoriów.  
• Osiągnięcie efektów W1, W2, W3 sprawdzane jest w trakcie 

laboratoriów oraz podczas zaliczenia. Efekty U1, U2, U3 
weryfikowane są podczas laboratoriów.  

Bilans ECTS 
(nakład pracy 

słuchacza) 

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz. 
1. Udział w wykładach / 12 godz. 
2. Udział w laboratoriach / 8 godz. 
3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 godz. 
4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 20 godz. 
5. Udział w konsultacjach / 2 godz. 
6. Przygotowanie do zaliczenia / 10 godz. 
7. Udział w zaliczeniu / 2 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 74 godz. / 2 pkt. ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU  
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie usługami IT IT services management 
Kod przedmiotu: WCYIXCNP-ZUI 

Język wykładowy: polski 

Obowiązuje od: 2021/2022 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz. 
W – 14/+, S – 6; razem: 20 godz. – 2 pkt. ECTS 

Autor: dr inż. Wiesław BARCIKOWSKI 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Cybernetyki / Instytut Systemów Informatycznych 

Skrócony  
opis przedmiotu: 

Przedmiot umożliwia słuchaczowi studiów podyplomowych zapoznanie się 
z podstawowymi zasadami i praktycznymi metodami zarządzania usługami 
informatycznymi. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący słuchaczy, w formie 
wykładów i seminariów.  

Tematyka wykładów (14 godz.): 
1. Problemy wzajemnych relacji: biznes - IT (1 godz.) 
2. Podstawy zarządzania usługami informatycznymi (1 godz.) 
3. Standardy w zakresie zarządzania usługami IT - biblioteka ITIL (2 h) 
4. Strategia i projektowanie usług – zasady i główne procesy (3 godz.) 
5. Przekazywanie i eksploatacja usług – zasady i główne procesy (3 h) 
6. Narzędzia wspomagające zarządzanie usługami IT (2 godz.) 
7. Wdrażanie systemów zarządzania usługami IT (2 godz.) 

Tematyka seminariów (6 godz.): 
1. Umowy SLA pomiędzy biznesem a IT (3 godz.) 
2. Organizacja zarządzania usługami IT (3 godz.) 

Seminaria prowadzone są w formie dyskusji i małych zadań projektowych, 
realizowanych w formie zespołowej. 

Literatura: 

Literatura podstawowa:  
• An Introductory Overview of ITIL v3, itSMF, 2007 
• ITIL WhitePaper. Zarządzanie usługami IT, CT Partners, 2016 
• Orzechowski Remigiusz, Tarasiewicz A., Kreowanie wartości 

poprzez efektywne zarządzanie usługami IT, e-Mentor, nr 4, 
Szkoła Główna Handlowa, 2008. 

Literatura uzupełniająca: 
• Aligning CobiT® 4.1, ITIL® V3 and ISO/IEC 27002 for 

Business Benefit, IT Governance Institute, USA, OGC, UK, 
2008 

• Barcikowski Wiesław, Zarządzanie usługami informatycznymi – 
wprowadzenie, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, nr 1, 
2016 

• PN-ISO/IEC20000: 2007 Technika informatyczna – 
Zarządzanie usługami.  Part 1: Specifications,  Part 2: Rules of 
conduct 

• Żebrowski Artur, ISO 20000 - zarządzanie usługami IT zgodnie 
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z zasadami sztuki, Wydawnictwo Wiedza i praktyka, 2015 

Efekty uczenia się: 

W1. ma pogłębioną wiedzę w zakresie zarządzania zasobami 
informacyjnymi / P_W01 

W2. zna podstawowe zasady i metody zarządzania usługami 
informatycznymi / P_W11 

U1. potrafi praktycznie zastosować rozwiązania w zakresie zarządzania 
zasobami informacyjnymi / P_U01 

U2. potrafi stosować w praktyce podstawowe zasady i metody zarządzania 
projektami oraz usługami informatycznymi / P_U12 

U3. Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się  
w zakresie cyberbezpieczeństwa / P_U11 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia się): 

• Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie zaliczenia, 
przeprowadzanego w formie testowej.          

• Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny 
z warsztatów.  

• Osiągnięcie efektów W1, W2 sprawdzane jest w trakcie warsztatów i 
zaliczenia. 

• Osiągnięcie efektu U1, U2, U3 sprawdzane jest w trakcie prezentacji 
wyników miniprojektów oraz kierowanych dyskusji podczas warsztatów. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy 

słuchacza) 

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz. 
1. Udział w wykładach / 14 godz. 
2. Udział w warsztatach / 6 godz. 
3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 godz. 
4. Samodzielne przygotowanie się do warsztatów / 15 godz. 
5. Udział w konsultacjach / 2 godz. 
6. Przygotowanie do zaliczenia / 5 godz. 
7. Udział w zaliczeniu / 2 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 64 godz. / 2 pkt. ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 
 

Nazwa przedmiotu: Teoria wojny 
informacyjnej 

The information warfare 
theory 

Kod przedmiotu: WCYIXCNP-TWI 

Język wykładowy: polski 

Obowiązuje od: 2021/2022 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz. 
W – 12/x, L – 12, razem: 24 godz. – 3 pkt. ECTS 

Autor: Płk dr inż. Rafał KASPRZYK 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

 Cybernetyki / Instytut Systemów Informatycznych 

Skrócony  
opis przedmiotu: 

Przedmiot umożliwia przekazanie słuchaczowi studiów podyplomowych 
podstaw wiedzy o problemach związanych z tzw. wojną informacyjną. 
Słuchacze poznają: formy działań i modele walki w cyberprzestrzeni; 
modele, metody i narzędzia identyfikacji, rozpoznania i oceny możliwości 
oddziaływania informacyjnego; modele, metody i narzędzia 
przeciwdziałania oddziaływaniu informacyjnemu; problematykę 
manipulowania ludźmi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji; 
problematykę hakowania sztucznej inteligencji; podstawy OSINT. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Tematyka wykładów: 
• Cyberprzestrzeń, Internet, środowisko informacyjne, wojny 

energetyczne, wojny informacyjne, wojny przyszłości. (1 godz.) 
• Formy działań w cyberprzestrzeni: CYBEROPS, INFOOPS, 

PSYOPS. (1 godz.) 
• TTP (ang. Tactics, Techniques & Procedures) stosowane do 

prowadzenia wojny w cyberprzestrzeni. (1 godz.) 
• Modele walki (prowadzenia operacji) w cyberprzestrzeni. [1 godz.) 
• Modelowanie i analiza systemów sieciowych. (2 godz.) 

o Modele, metody i narzędzia identyfikacji, rozpoznania i 
oceny możliwości oddziaływania informacyjnego. 

o Modele, metody i narzędzia przeciwdziałania oddziaływaniu 
informacyjnemu.  

o Symulacja rozprzestrzeniania się zaburzeń (patologii) 
informacji w środowisku sieciowym (wpływ struktury sieci 
na dynamikę propagacji).  

• Sztuczna inteligencja, zastosowania sztucznej inteligencji w 
działaniach militarnych, manipulowanie ludźmi z wykorzystaniem 
sztucznej inteligencji, hakowanie sztucznej inteligencji. (2 godz.) 

• Teoria gier jako klasyczny język opisu konfliktu i kooperacji a 
problematyka wojny informacyjnej. (2 godz.) 

• Pojęcie, proces i narzędzia białego wywiadu (ang. OSINT).(1 godz.) 
• Zdolności do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni. (1 godz.) 

Zajęcia laboratoryjne: 
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• Laboratoria prowadzone są w formie analiz studiów przypadków  
i małych zadań projektowych, częściowo realizowanych w formie 
zespołowej. Wyniki pracy zespołów/wnioski/propozycje rozwiązań 
sytuacji problemowych są prezentowane i omawiane na forum 
grupy szkoleniowej. (12 godz.): 

o Modele walki (prowadzenia operacji) w cyberprzestrzeni  
(4 godz.); 

o Modelowanie i analiza systemów sieciowych (4 godz.); 
o Pojęcie, proces i narzędzia białego wywiadu (4 godz.). 

Literatura: 

Literatura podstawowa:  
• R. Brzeski, Wojna informacyjna – wojna nowej generacji, wyd. 

ANTYK, Warszawa 2014 r. 
• D. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, 

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2002 r. 
• D. Chotikul, The Soviet Theory of Reflexive Control in Historical and 

Psychocultural Perspective: A Preliminary Study, Monterey, 
California, 1986 r. 

• T. Thomas, Russia’s Reflexive Control Theory and the Military, 
Journal of Slavic Military Studies, 2004 

Literatura uzupełniająca: 
• R. Ratajczak, Nowoczesne wojny informacyjne, DIFIN, Warszawa 

2016 r. 
• L. Sykulski, Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna, PWN, 

Warszawa 2019 r. 
• A. Langer, Wojna hybrydowa, WarBook, 2018 r. 

Efekty uczenia się: 

W1. Zna pojęcie wojny informacyjnej jako zyskującej na znaczeniu formy 
oddziaływania na przeciwnika / P_W03. 

W2. Zna metody, modele i narzędzia identyfikacji, rozpoznawania i oceny 
możliwości odziaływania informacyjnego jak również metody, modele i 
narzędzia przeciwdziałania oddziaływaniu informacyjnemu przeciwnika 
/ P_W08. 

W3. Zna podstawowe wyzwania i trendy związane z rozwojem sztucznej 
inteligencji w kontekście wojny informacyjnej / P_W06. 

U1. Potrafi identyfikować, rozpoznawać i analizować przypadki prowadzenia 
operacji informacyjnych w / P_U03. 

U2. Potrafi skutecznie przeciwdziałać (minimalizować skutki) wrogich 
operacji informacyjnych / P_U03. 

U3. Umie wykorzystać rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji w 
operacjach informacyjnych i przeciwdziałaniu wrogim operacjom 
informacyjnym / P_U03. 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia się): 

• Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie egzaminu, 
przeprowadzanego w formie ustnej. 

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej 
oceny z laboratoriów. 

• Osiągnięcie efektów W1, W2 i W3 sprawdzane jest w trakcie 
laboratoriów i zaliczenia. 

• Osiągnięcie efektu U1, U2, U3 sprawdzane jest w trakcie 
prezentacji wyników analiz przypadków oraz kierowanych dyskusji 
podczas laboratoriów. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy 

słuchacza) 

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz. 
1. Udział w wykładach / 12 godz. 
2. Udział w laboratoriach / 12 godz.  
3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 godz. 
4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 20 godz. 
5. Udział w konsultacjach / 2 godz. 
6. Przygotowanie do egzaminu / 20 godz. 
7. Udział w zaliczeniu / 2 godz. 
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Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 88 godz. / 3 pkt. ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU  

Nazwa przedmiotu: Krajowy system 
cyberbezpieczeństwa National cybersecurity system 

Kod przedmiotu: WCYIXCNP-KSC 

Język wykładowy: polski 

Obowiązuje od: 2020/2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz. 
W – 10/+, C – 10,  razem: 20 godz. – 2 pkt. ECTS 

Autor: Krzysztof SILICKI  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Partner krajowy /NASK  

Skrócony  
opis przedmiotu: 

Przedmiot umożliwi słuchaczowi Studiów Podyplomowych MBA 
zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem Krajowego Systemu 
Cyberbezpieczeństwa (KSC), zarówno w ujęciu krajowym, jak i w 
kontekście Unii Europejskiej.  Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
aspekty praktyczne. Z tego względu funkcjonowanie KSC zostanie 
omówione na tle katalogu współczesnych zagrożeń cyberbezpieczeństwa, 
zwłaszcza w kontekście usług kluczowych dla funkcjonowania państwa 
oraz bezpieczeństwa obywateli.  Zostanie omówiona architektura KSC, 
przedstawione zostaną zasady zgłaszania, obsługi, koordynacji incydentów 
oraz zadania, procedury, odpowiedzialność i zasady współdziałania 
wchodzących w skład KSC (min. zespoły CSIRT poziomu krajowego i 
sektorowego, operatorzy usług kluczowych, dostawcy usług cyfrowych, 
organy właściwe). Słuchacze zapoznają się także z problematyką 
koordynacji  w ramach KSC,  w tym zadaniami pełnomocnika rządu do ds. 
Cyberbezpieczeństwa, Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa  i znaczeniem 
Strategii Cyberbezpieczeństwa RP. Funkcjonowanie KSC zostanie 
przedstawione w kontekście strategii i regulacji Unii Europejskiej. W 
ramach przedmiotu zostaną także omówione istotne elementy certyfikacji w 
cyberbezpieczeństwie oraz cyberbezpieczeństwo sieci 
telekomunikacyjnych nowej generacji ( 5G) 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Tematyka wykładów (10 godz.) 
• Współczesne zagrożenia cyberbezpieczeństwa – szczególnie 

kontekście usług cyfrowych dla funkcjonowania gospodarki i 
państwa (1 godz.) 

• Architektura Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC)  
(1 godz.)    

• Role, obowiązki i zadania operatorów usług kluczowych, dostawców 
usług cyfrowych. CSIRT-ów poziomu krajowego i sektorowego, 
podmiotów publicznych i innych uczestników KSC (2 godz.) 

• Klasyfikacja, zasady dokonywania zgłoszeń  incydentów 
cyberbezpieczeństwa, obsługa i koordynacja incydentów  przez 
zespoły CSIRT poziomu krajowego i sektorowego (1 godz.) 

• System teleinformatyczny wspierający funkcjonowanie KSC (system 
S46) (1 godz.) 

• Poziom strategiczny funkcjonowania KSC – rola pełnomocnika, 
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kolegium ds. cyberbezpieczeństwa oraz strategii 
cyberbezpieczeństwa RP (1 godz.) 

• KSC w kontekście strategii i regulacji  zapewniających 
cyberbezpieczeństwo w Unii Europejskiej (1 godz.) 

• Znaczenie  certyfikacji w cyberbezpieczeństwie na poziomie 
krajowym oraz UE (1 godz.) 

• KSC a cyberbezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych nowej 
generacji ( 5G) ( 1 godz.) 

Tematyka ćwiczeń 
1. Koordynacja i zarządzanie incydentami na poziomie krajowym i w 

Unii Europejskiej (1 godz.) 
2. Wypełnianie obowiązków ustawowych: system zarządzania 

bezpieczeństwem  (1 godz.) 
3. Spełnianie wymogów cyberbezpieczeństwa w organizacjach różnej 

wielkości  i różnym zaawansowaniu –na podstawie modelu ENISA 
(2 godz.) 

4. Zarządzanie incydentami dużej skali i zdarzeniami kryzysowymi – 
na podstawie podejścia UE (1godz) 

5. Dyskusja przykładów opisu i dokonywania zgłoszeń incydentów 
naruszających cyberbezpieczeństwo (2 godz.)   

6. Współpraca podmiotów KSC ( w szczególności z organami 
właściwymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz 
organem właściwym ds. danych osobowych). (1 godz.) 

7. Funkcjonowanie europejskiego i krajowego systemu certyfikacji w 
cyberbezpieczeństwie. (1 godz.) 

8. Cyberbezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych nowej generacji – 
zagrożenia i metody ich ograniczania w podejściu krajowym i 
europejskim( 1 godz.) 

Literatura: 

Literatura podstawowa:  
• ustawa z 5.07.2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa. 
• ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej 
• Banasiński C. (red.): „Cyberbezpieczeństwo. Zarys 

wykładu”, Wolters Kluwer, Warszawa, 2018, 
• Szpor G., Gryszczyńska A., Czaplicki K.: (red.): „Ustawa o 

Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Komentarz”, 
Wolters Kluwer, Warszawa, 2019.  

• ENISA Threat Landscape 
 
Literatura uzupełniająca: 

• ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. 

• ENISA: How to setup CSIRT and SOC 

Efekty uczenia się: 

W1. Zna i rozumie podstawowe zagrożenia cyberbezpieczeństwa i metody 
przeciwdziałania im / P_W05. 

W2. Zna podstawowe wyzwania i trendy rozwojowe w zakresie 
cyberbezpieczeństwa / P_W06. 

U1. Potrafi stosować podstawowe metody i techniki zarządzania ryzykiem  
w cyberbezpieczeństwie P_U05. 

U2. Umie wykorzystywać w praktyce podstawowe technologie i narzędzia 
zapewnienia cyberbezpieczeństwa / P_U07. 

U3. Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się  
w zakresie cyberbezpieczeństwa / P_U11. 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia się): 

• Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie zaliczenia.          
• Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia modułu jest zaliczenie ćwiczeń.  
• Osiągnięcie efektów W1, W2 sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń oraz 

podczas zaliczenia. Osiągnięcie efektu U1, U2, U3 sprawdzane jest w 
trakcie prezentacji wyników analiz przypadków oraz kierowanych 
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dyskusji podczas ćwiczeń. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy 

słuchacza) 

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz. 
1. Udział w wykładach / 10 godz. 
2. Udział w ćwiczeniach / 10 godz. 
3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 godz. 
4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 10 godz. 
5. Udział w konsultacjach / 2 godz. 
6. Przygotowanie do zaliczenia / 10 godz. 
7. Udział w zaliczeniu / 1 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 53 godz. / 2 pkt. ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU  
 

Nazwa przedmiotu: Polityka NATO w zakresie 
cyberbezpieczeństwa 

NATO policy on cyber 
security 

Kod przedmiotu: WCYIXCNP-PNC 

Język wykładowy: Angielski / Polski 

Obowiązuje od: 2021/2022 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz. 
W – 12/+, P – 12, razem: 24 godz. – 3 pkt. ETCS 

Autor: dr inż. Konrad WRONA 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Partner zagraniczny/NCIA 

Skrócony  
opis przedmiotu: 

Przedmiot umożliwia słuchaczowi studiów podyplomowych zapoznanie się 
z: ewolucją cyberbezpieczeństwa w NATO, wpływem zmieniającego się 
środowiska bezpieczeństwa na politykę cyberbezpieczeństwa NATO oraz 
podejmowanych przez NATO inicjatyw w cyberprzestrzeni. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady i zajęcia projektowe: są prowadzone w hybrydowy, aktywizujący 
słuchaczy sposób, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 
Tematyka wykładów: 
• Znaczenie cyberprzestrzeni jako piątego wymiaru operacji 

wojskowych; (2 godz.) 
• Ewolucja cyberbezpieczeństwa w politykach, doktrynach i strategiach 

NATO; (4 godz.) 
• Wpływ zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa na politykę 

cyberbezpieczeństwa NATO; (3 godz.) 
• Inicjatywy NATO mające na celu podnoszenie zdolności obrony w 

cyberprzestrzeni. (3 godz.) 

Zakres projektu: analiza przypadków użycia oraz wyzwań dotyczących 
współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa  
w kontekście strategii NATO. (12 godz.) 

Literatura: 

• Joanna Świątkowska (Ed.), NATO Road to Cybersecurity,  The 
Kościuszko Institute, 2016. 

• Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber 
Operations, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2017. 

• Cybersecurity and Cyberdefense Exercises, Center for Security 
Studies (CSS), ETH Zürich, 2018. 

• Zestaw aktualizowanych jawnych dokumentów NATO, artykułów 
naukowych i analiz przypadków dostępny na platformie MS Teams 
WAT 
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Efekty uczenia się: 

W1. Ma wiedzę w zakresie polityki, strategii i systemów zapewniania 
cyberbezpieczeństwa w NATO / P_W09. 

W2. Zna i rozumie podstawowe modele cyber threat intelligence oraz 
zasady ich wykorzystywania w analizie zagrożeń 
cyberbezpieczeństwa / P_W09. 

U1. Potrafi wykorzystywać wiedzę w zakresie polityki, strategii i systemów 
zapewniania cyberbezpieczeństwa w NATO dla potrzeb doskonalenia 
krajowych systemów cyberbezpieczeństwa / P_U08. 

U2. Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się  
w zakresie cyberbezpieczeństwa / P_U11. 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia się): 

Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie projektu i zaliczenia, 
przeprowadzanego w formie ustnej.           
• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny  

z projektu grupowego.  
• Osiągnięcie efektów W1 i W2 sprawdzane jest w trakcie zajęć 

projektowych i zaliczenia. 
• Osiągnięcie efektu U1, U2 sprawdzane jest w trakcie prezentacji 

wyników analiz przypadków oraz kierowanych dyskusji podczas zajęć 
projektowych. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy 

słuchacza) 

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz.: 
1. Udział w wykładach / 12 godz. 
2. Udział w zajęciach projektowych / 12 godz. 
3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 25 godz. 
4. Samodzielne przygotowanie się do zajęć projektowych / 25 godz. 
5. Udział w konsultacjach / 2 godz. 
6. Przygotowanie do zaliczenia / 20 godz. 
7. Udział w zaliczeniu 2 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 98 godz. / 3 pkt. ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 
 

Nazwa przedmiotu: Cyberkonflikty w relacjach 
międzynarodowych 

Cyberconflicts in the 
international relationships 

Kod przedmiotu: WCYIXCNP-CRM 

Język wykładowy: polski 

Obowiązuje od: 2021/2022 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz. 
W – 10/+, L – 6, razem: 16 godz. – 2 pkt. ETCS 

Autor: Mirosław Maj, Marcin Fronczak 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

 Partner krajowy 

Skrócony  
opis przedmiotu: 

Przedmiot umożliwia przekazanie słuchaczowi studiów podyplomowych 
podstaw wiedzy o problemach związanych z cyberkonfliktami na poziomie 
międzynarodowym. 
Słuchacze poznają: bieżące i historyczne przykłady działań w 
cyberprzestrzeni, dotyczące wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych 
w naruszaniu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni innych państw lub 
organizacji przez struktury państwowe, głównych aktorów działań w 
cyberprzestrzeni, konsekwencje cyberataków, w szczególności w 
odniesieniu do usług kluczowych dla funkcjonowania organizmów 
państwowych oraz metod opisywania tych zjawisk, również poprzez próby 
jego wymiarowania. Ponadto słuchacze zapoznają się z praktycznymi 
metodami strategicznego planowania i koordynacji działań na poziomie 
jednostek organizacyjnych, które mają przeciwdziałać i ograniczać skutki 
cyberataków. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Tematyka wykładów: 
• Historia najgroźniejszych cyberataków (2 godz.) 
• Atak klasy APT (Advanced Persistent Threat) jako główne narzędzie 

działań grup o charakterze państwowym (2 godz.) 
• Główni aktorzy działań na poziomie państwowym w 

cyberprzestrznieni (m.in. Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska, 
Chiny, Korea Południowa, Izrael) (2 godz.) 

•  Metody opisowe i mierniki dla określenia poziomu i jakości działań w 
cyberprzestrzeni (2 godz.) 

• Podstawy modelowania zagrożeń na potrzeby zabezpieczenia 
wybranego środowiska teleinformatycznego (2 godz.) 

Zajęcia laboratoryjne: 
• Zajęcia laboratoryjne odbędą się w postaci rozegrania gry 

symulacyjnej, polegającej na próbie zbudowania systemu 
zarządzania cyberbezpieczeństwem dla organizacji. System składać 
się będzie z zabezpieczeń o charakterze organizacyjnym, 
procesowym i technicznym. Zbudowany system przez zespoły 
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projektowe będzie testowany poprzez poddaniu go próbie 
cyberataku, charakterystycznego dla konfliktów międzynarodowych 
(6 godz.).  

Literatura: 

Literatura podstawowa:  
• Richard A.Clarke, Robert K. Knake, The Fifth Domain: Defending 

Our Country, Our Companies, and Ourselves in the Age of Cyber 
Threats, Penguin Books 2019  

• Brandon Valeriano, Benjamin Jensen, Ryan C. Maness, Cyber 
Strategy – The Evolving Character of Power and Coercion, Oxford 
University Press, New York 2018 

Literatura uzupełniająca: 
• Carson Zimmerman, Ten Strategies of a World-Class Cybersecurity 

Operations Center, The MITRE Coorporation BBedford 2014 

Efekty uczenia się: 

W1. Zna pojęcia dotyczące zaawansowanych cyberataków, metod 
organizacji systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem / P_W04 

W2. Zna metody, modele i narzędzia prowadzenia ataków i organizacji 
obrony w cyberprzestrzeni, w szczególności w odniesieniu do głównych 
aktorów działań w cyberprzestrzeni na poziomie międzynarodowym / 
P_W08 

W3. Zna metody opisywania zjawiska cyberkonfliktów międzynarodowych 
oraz sposoby wymiarowania w tym obszarze / P_W03 

U1. Potrafi identyfikować poziom zaangażowania cyberataku w obszar 
konfliktu międzynarodowego / P_U03 

U2. Potrafi dobierać środki organizacyjne, procesowe i techniczne w celu 
zabezpieczenia organizacji przed szczególnymi rodzajami cyberataków 
/ P_U07 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia 

zakładanych efektów 
uczenia się): 

• Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie zaliczenia, 
przeprowadzanego w formie pisemnej.          

• Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny 
z laboratoriów.  

• Osiągnięcie efektów W1, W2, W3 sprawdzane jest w trakcie laboratoriów 
i zaliczenia. 

• Osiągnięcie efektu U1, U2 sprawdzane jest w trakcie laboratorium. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy 

słuchacza) 

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz. 
1. Udział w wykładach / 10 godz.  
2. Udział w laboratoriach / 6 godz. 
3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12 godz. 
4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 8 godz. 
5. Udział w konsultacjach / 1 godz. 
6. Przygotowanie do egzaminu / 14 godz. 
7. Udział w zaliczeniu / 1 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 52 godz. / 2 pkt. ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 
 

Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe Diploma seminar 

Kod przedmiotu: WCYIXCNP-SD 

Język wykładowy: polski 

Obowiązuje od: 2021/2022 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz. 
W – 4, S – 12, razem: 16 godz. – 2 pkt. ECTS 

Autor: dr hab. inż. Zbigniew ZIELIŃSKI 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

 Wydział Cybernetyki  

Skrócony  
opis przedmiotu: 

Przedmiot poświęcony jest istocie i metodyce pisania prac dyplomowych. 
Podstawowy celem jest rozwijanie umiejętności pisania rozprawy oraz 
prezentacji wyników pracy badawczej lub projektowej. 
Przedmiot ma także na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy i 
doświadczeń między słuchaczami w formie prezentacji i moderowanych 
dyskusji przez prowadzącego przedmiot z udziałem wszystkich 
uczestników seminarium. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Tematyka wykładów (4 godz.): 
• Praca dyplomowa na studiach MBA (rozprawa) i proces jej 

tworzenia: koncepcja, definiowanie celów pracy, formułowanie 
hipotez i tez, konstrukcja rozprawy (1 godz.); 

• Metodyka i organizacja badań oraz prac projektowych w pracy 
dyplomowej (1 godz.); 

• Zagadnienia etyczne i procedura antyplagiatowa (1 godz.); 
• Techniki pisania pracy dyplomowej, wymogi formalne i edycyjne 

prac (1 godz.). 
Seminaria (12 godz.) 

Seminaria prowadzone są w formie prezentacji oraz dyskusji, które 
dotyczą koncepcji realizacji rozprawy MBA, a także uzyskanych 
wyników jej realizacji przez poszczególnych słuchaczy z udziałem 
wszystkich uczestników seminarium dyplomowego. 

 

Literatura: 
Witryna www przedmiotu z materiałami wykładów, plikami informacyjnymi 
oraz dodatkowymi materiałami dotyczącymi tematów prac dyplomowych 
publikowanymi przez promotorów prac. 

Efekty uczenia się: 

Efekty wiedzy słuchacza MBA związane są bezpośrednio ze specyfiką 
tematyki realizowanej pracy dyplomowej.  
W ramach seminarium dyplomowego rozwijane są przede wszystkim 
umiejętności i kompetencje społeczne. 
U1. Potrafi wyszukiwać, oceniać i właściwie wykorzystywać różne źródła 

wiedzy i informacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, odnoszące się  
do problematyki realizowanej pracy dyplomowej / P_U11 
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K1.  Potrafi zwięźle i zrozumiale prezentować wyniki swojej pracy / P_K01, 
P_K02, P_K03. 

K2. Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki w pisaniu prac 
dyplomowych i unikania plagiatu / P_K01, P_K02, P_K03. 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia się): 

• Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie udziału w
seminariach.

• Warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej jest złożenie
pracy dyplomowej zgodnie z harmonogramem.

• Osiągnięcie efektów U1, K1 sprawdzane jest w trakcie prezentacji
wyników pracy dyplomowej oraz uczestnictwa w dyskusji.

Bilans ECTS 
(nakład pracy 

słuchacza) 

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz. 
1. Udział w wykładach / 4 godz.
2. Udział w seminariach / 12 godz.
3. Studiowanie literatury związanej z tematyką pracy /20 godz.
4. Samodzielne przygotowanie do prezentacji koncepcji pracy / 16

godz. 
5. Udział w konsultacjach / 2 godz.
6. Samodzielne przygotowanie prezentacji wyników końcowych pracy /

20 godz.
Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 74 godz. / 2 pkt. ECTS 
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Opinia  
Wydziałowej  Rady ds. Kształcenia 

Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej 
 

nr 49/WRdsK/2021 z dnia 21 września 2021  r. 
 

w sprawie programów podyplomowych studiów MBA 
 
 

Na podstawie § 92 ust. 1 pkt. 2 Statutu WAT, stanowiącego załącznik do 
uchwały Senatu WAT nr 16/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
(t.j. obwieszczenie Rektora WAT nr 2/WAT/2019 z dnia 9 października 2019 r.) 
oraz § 17 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Wydziałowej Rady do spraw Kształcenia  
Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrow-
skiego postanawia się, co następuje: 

 
§ 1 

 
W opinii Wydziałowej  Rady ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki Wojskowej 
Akademii Technicznej  nr 31/WRdsK/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie 
programów podyplomowych studiów MBA załącznik nr 1 do ww. opinii zastępuję 
się załącznikiem  do niniejszej opinii. 
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