
Trwa nabór na Studia Podyplomowe "Pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa".  

Studia realizowane są we współpracy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej z siedzibą w 

Warszawie. 

Rekrutacja trwa. 

Kontakt: tel. 608-550-339, e-mail: u.nowacka@ujd.edu.pl 

Wydział: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych 

Nazwa studiów: Pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa  

Dla kogo? Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych Pełnomocnik 

ds. Cyberbezpieczeństwa jest legitymowanie się dyplomem 

ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. 

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać funkcję 

pełnomocnika ds.  cyberbezpieczeństwa, a także osób zajmujących 

zawodowo bezpieczeństwem teleinformatycznym, w tym 

realizujących czynności związane z administrowaniem sieciami IT, 

problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów 

informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz 

przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego 

i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. 

W szczególności studia skierowane są do: 

 pełnomocników ds. cyberbezpieczeństwa, 

 audytorów, lub osób planujących w przyszłości realizować 

audyty w studiowanym zakresie, 

 administratorów danych osobowych,  

 absolwentów szkół wyższych, 

 pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych 

osobowych i bezpieczeństwa informacji. 

Jakie kwalifikacje/ 

uprawnienia po 

studiach? 

Absolwenci studiów po ukończeniu studiów i obronie prac 

końcowych (w formie projektów dot. przeprowadzenia audytu 

bezpieczeństwa w wybranym przez słuchacza obszarze) otrzymują: 

1.       Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane 

przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza 

w Częstochowie; 



2.       Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w 

Warszawie (PIKW) potwierdzający kompetencje zawodowe 

pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa. 

Ponadto absolwenci otrzymują także stałe wsparcie merytoryczne ze 

strony Rady Programowej PIKW  w przypadku sytuacji 

problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, 

związanej z przedmiotowym obszarem. Absolwenci mają prawo 

zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / 

wsparcie w rozwiązaniu danego problemu/. Profesjonalne 

rozwiązanie danego problemu otrzymuje się w ciągu maksymalnie 

pięciu dni roboczych. 

Liczba punktów 

ECTS: 

30 

Liczba godzin: 200 

Czy program 

obejmuje praktyki? 

Program nie przewiduje praktyki 

Skrócony opis oferty Celem studiów jest: 

 praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania 

czynności pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa; 

 umiejętność samodzielnego prowadzenia oraz kierowania 

zespołami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty 

sieciowe; 

 nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających 

na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem 

jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, czy zapewnia 

wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz 

czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury 

informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z 

przyjętymi standardami i kryteriami; 

 nabycie umiejętności biegłego poruszania się w zakresie 

stosowanych zabezpieczeń i funkcjonowania systemów 

informatycznych, a także identyfikowania wszelkich 

podatności i ryzyka pojawiającego się w systemach, jak 

również podejmowania odpowiednich działań 

zapobiegawczych; 

 przygotowanie do reagowania na incydenty bezpieczeństwa 

IT, ich dokumentowania, zabezpieczania materiału 

dowodowego oraz wykonywania audytu bezpieczeństwa w 

przedmiotowym zakresie. 

Studia realizowane są we współpracy Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z Polskim 

Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 



Wymogi związane z 

ukończeniem 

studiów: 

Warunkiem koniecznym ukończenia studiów podyplomowych 

„Pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa"  jest uzyskanie wszystkich 

założonych efektów kształcenia, z czym wiąże się: 

 Uczestnictwo w zajęciach; 

 Zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich przedmiotów 

objętych programem studiów oraz pozytywne oceny ze 

wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów; 

 Przygotowanie pracy końcowej i zdanie egzaminu 

końcowego. 

Warunki otrzymania 

świadectwa: 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych wydane przez Uniwersytet Humanistyczno-

Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 

wykształcenia ogólnego dorosłych. 

Cena za semestr:  2500 zł 

Organizacja zajęć: Studia Podyplomowe „Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa" są 

prowadzone zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych 

obowiązującym na Uczelni. Studia trwają dwa semestry, łączny 

wymiar godzin - 200, słuchacz zdobywa 30 punktów ECTS. Zajęcia 

prowadzone są w formie zjazdów sobota-niedziela wg 

zaplanowanego harmonogramu.  

W toku studiów słuchacze uzyskują wiedzę, umiejętności i 

kompetencje społeczne określone poprzez efekty kształcenia. Zajęcia 

będą prowadzone w postaci wykładów, konwersatoriów, warsztatów 

i laboratoriów. Wykładowcy stosują nowoczesne formy przekazu. 

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w budynku Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

przy Al. Armii Krajowej 13/15. Uczelnia dysponuje odpowiednią 

bazą dydaktyczną.  Karty wszystkich przedmiotów dostępne są u 

kierownika studiów (pok . 311).  

Dane kontaktowe:  

adres, mail, telefon, 

strona www 

dr inż. Urszula Nowacka, 

Zakład Współczesnych Problemów Bezpieczeństwa, 

Adres: Częstochowa, 

 Aleja Armii Krajowej 13/15, pok.  311. 

tel. 608550339 

u.nowacka@ujd.edu.pl 
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