Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Studia podyplomowe - Administrator
Systemów Informatycznych (ASI)
(2019/20 wiosna)
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/04/11304/292847

Cena netto

4 950,00 zł

Cena brutto

4 950,00 zł

Cena netto za godzinę

22,50 zł

Cena brutto za
godzinę

22,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

220

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-03-09

Termin zakończenia
usługi

2020-02-24

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-04

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-03-09

Maksymalna liczba uczestników

40

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

studia podyplomowe

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Osoba do kontaktu

Igor Skrodzki

E-mail

igor.skrodzki@wsa.edu.pl

Telefon

+48 666 828 220

Cel usługi
Cel edukacyjny
Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z problematyką związaną z
bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwem informacji, polityką
bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Podstawy prawne bezpieczeństwa informacji ASI
Zadania administratora systemów informatycznych
Zabezpieczenia systemów informatycznych (archiwizacja, kopie zapasowe), nadzór i kontrola
infrastruktury IT oraz pomieszczeń
Obsługa urządzeń teleinformatycznych, konserwacja, naprawa, utylizacja urządzeń informatycznychoraz

danych
Zarządzanie systemami informatycznymi, nadzór nad procesami
Postępowania w sytuacji naruszenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Dokumentacja, rejestry, ewidencja ASI
Udostępnianie, przetwarzanie, przekazywanie informacji
Kontrola przestrzegania zasad ochrony systemów informatycznych
Analiza ryzyka ASI
Norma ISO serii 2700 - SZBI

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom ukończenie studiów podyplomowych WSA oraz
kompendium wiedzy na temat zagrożeń oraz ochrony przed nieuprawnionym dostępen do danych
chronionych.

Grupa docelowa
ADRESACI STUDIÓW
Prawnicy, którzy zamierzają się specjalizować w zagadnieniach ochrony danych osobowych,
bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania danych osobowych;
Osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje administratora danych osobowych,
administratora bezpieczeństwa informacji, rzeczników prasowych, pracowników kadrowych w
urzędach administracji rządowej i samorządowej, kontrolowania poprawności stosowania
procedur, dotyczących ochrony danych osobowych przez osoby upoważnione, przeprowadzania
audytów przetwarzania danych osobowych.
Pracodawcy.
Inne podmioty mające w swej działalności do czynienia bezpieczeństwem informacji
oraz przetwarzaniem danych osobowych w celu podniesienia kwalifikacji.
Absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja,
zarządzanie, informatyka lub ekonomia).

Opis warunków uczestnictwa
Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.wsa.edu.pl)
- kwestionariusz osobowy (do pobrania)
- kserokopię dyplomu (potwierdzenie za zgodność z oryginałem)
- kserokopię dowodu osobistego (potwierdzenie za zgodność z oryginałem)
- opłata wpisowego

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje:
Sekretariat Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży 18-402 Łomża,

ul. Studencka 19, lub telefonicznie: 086-216-94-97,
www.wsa.edu.pl

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Andrzej Borusiewicz

Obszar specjalizacji

kilkunastoletni staż w edukacji wyższej, dziekan
wydziału Technicznego

Doświadczenie zawodowe

kilkunastoletni staż w edukacji wyższej, dziekan
wydziału Technicznego

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

kilkunastoletni staż w edukacji wyższej, dziekan
wydziału Technicznego

Wykształcenie

dr inż.

Imię i nazwisko

Stanisław Sakowicz

Obszar specjalizacji

audyty bezpieczeństwa informacji, podpisy
cyfrowe, zarządzanie projektami, sprzęt
komputerowy i fiskalny, profesjonalne
oprogramowanie biznesowe oraz usługi takie jak
utylizacja sprzętu IT i danych,

Doświadczenie zawodowe

Od 1995 r. jest Prezesem firmy: STS Elektronik
Optimus SA Partner w Białymstoku, wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od 1995 r. jest Prezesem firmy: STS Elektronik
Optimus SA Partner w Białymstoku, wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. W czasie
swojej działalności wykonał wiele ekspertyz,
opracowań, badań dokumentacji i
oprogramowania zarówno jednostkowych jak też
skonsolidowanych.

Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Studencka 19
18-402 Łomża, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
sale wykładowe, laboratoria komputerowe

Warunki logistyczne:

