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ZAPRASZA STUDENTÓW DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH 

 
Dlaczego warto się szkolić? 

 

 W dzisiejszych czasach,gdy konkurencja na rynku pracy jest coraz większa,koniecznym staje się 
stałe rozwijanie swoich umiejętności. Aby być jak najbardziej atrakcyjnym w oczach 
pracodawców, należy wykazać się licznymi cechami, wyróżniającymi spośród innych kandydatów.  
 

 Tytuł magistra, stanowiący kiedyś o przewadze konkurencyjnej, nie wystarcza już jako atut sam  
w sobie. Studenci, którzy poważnie myślą o swojej karierze zawodowej, pragnący odnieść 
sukces, powinni poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności i kompetencje. 
 

 Poprzez organizację szkoleń pragniemy wspierać studentów  uczelni w ich wysiłkach 
prowadzących do zdobycia nowych umiejętności i poszerzaniu już posiadanych aby pomagać im 
w skutecznym wejściu na trudny rynek pracy. 
 

 
 1.OPIS SZKOLENIA 

 
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI 

 
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, co i w jakim celu? 
Wraz ze wzrastającą ilością nowych rozwiązań technicznych, które mają zapewnić łatwy i szybki dostęp 
do informacji, „przecieki” informacyjne stają się dość powszechne. Także coraz większa migracja pra-
cowników między instytucjami stwarza ryzyko utraty ważnych informacji za każdym razem, kiedy pra-
cownik zmienia miejsce zatrudnienia. 
Minimalne wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji tyczą się udziału wszystkich 
członków organizacji w budowaniu sprawnego systemu. 
Bezpieczeństwo informacji znacznie wykracza poza strefę technologii informatycznych. Odejście od re-
agowania „ad hoc” sprawi, że procesy wewnętrzne będą łatwiejsze do zarządzania, mierzenia i doskona-
lenia. Jest to pierwszy krok w ciągłym doskonaleniu. 
Polityka Bezpieczeństwa Informacji określa zasady ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsię-
biorstwa oraz innych informacji prawnie chronionych. Ustanawia metody zarządzania oraz wymagania 
niezbędne dla zapewnienia skutecznej i spójnej ochrony przetwarzania informacji. 
Konkretyzuje wymogi zapewnienia ciągłości działań przez przeciwdziałanie przerwą w działalności statu-
towej oraz ochronę krytycznych procesów przed ewentualnymi awariami lub katastrofami. 
Zarządzanie ciągłością działań to, proces służący ograniczeniu do akceptowalnego poziomu szkody 
spowodowanej przez katastrofy, awarie zabezpieczeń poprzez możliwość przywracania stanu sprzed 
awarii. 



                                                                                                         
 
 
Triada bezpieczeństwa informacji: 
· poufności – która zapewni, że informacja jest dostępna wyłącznie dla autoryzowanego personelu z 
prawem dostępu, 
· integralności – która zabezpieczy dokładność i kompletność zarówno informacji jak i stosowanych me-
tod, 
· dostępności – która zapewni, że autoryzowani użytkownicy mają dostęp do informacji 
i zgromadzonych zasobów (aktywów), kiedy jest to wymagane (niezbędne). 
 
PROGRAM SZKOLENIA 

 

 Potrzeba bezpieczeństwa informacji- przykłady 

 Normy i wytyczne w bezpieczeństwie informacji 

 Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa informacji 

 Zabezpieczania organizacyjne, prawne i techniczne 

 Bezpieczeństwo informacji w codziennej pracy 

 Świadomość pracowników jako krytyczny element bezpieczeństwa. 

 

 

Uczestnicy dokonują opłaty za szkolenie bezpośrednio na konto Firmy TÜVPOL Sp. z o.o. Po uzyskaniu informacji zwrotnej 

od organizatora o zakwalifikowaniu na dany termin szkolenia:   

TÜVPOL Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław 

B.Z. WBK S.A. 27 O/WROCŁAW 
74 1090 2398 0000 0006 0802 4999 

    Tytułem: ”Imię i nazwisko – opłata za szkolenie nazwa_szkolenia – AGH” 


