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KARTA OPISU KIERUNKU
Nazwa kierunku BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE
Stopień kształcenia I STOPNIA
Profil kształcenia PRAKTYCZNY
Forma studiów NIESTACJONARNE
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta LICENCJAT
Przyporządkowanie do dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty uczenia
się:
- dyscyplina wiodąca: NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI
- dyscypliny dodatkowe: EKONOMIA I FINANSE, NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE
Związek z misją Uczelni i strategią jej rozwoju
Misją Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest tworzenie i upowszechnianie wiedzy
oraz kształcenie dla gospodarki i administracji w oparciu o najnowsze wyniki badań
naukowych i prace badawczo-rozwojowe. W tym zakresie kształcenie na kierunku
„Bezpieczeństwo w biznesie” w pełni wpisuje się w podstawową filozofię funkcjonowania
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dostarczając kandydatom kompleksowej wiedzy
w zakresie teoretycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem w biznesie połączonym z
praktycznymi umiejętnościami w tym obszarze.
Kształcenie studentów na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” ukierunkowane jest na
rozwój kompetencji praktycznych stanowiących fundament pracy specjalistów w obszarze
zapewniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa w firmach i instytucjach. Program studiów
oparty jest na solidnych podstawach wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i
finansów oraz nauk o bezpieczeństwie. Dzięki temu studenci zdobędą szeroką wiedzę w
szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa,
bezpieczeństwa finansowego oraz energetycznego, bezpieczeństwa informacji, a także prawa
i technik pracy menedżera. Tym samym absolwent przygotowany będzie do rozwiązywania
problemów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, które współcześnie
stanowią jedno z kluczowym wyzwań dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i instytucji
publicznych. Taka koncepcja kształcenia wpisuje się w misję Uniwersytetu w zakresie
kształcenia ekonomistów i menedżerów dla gospodarki. Program kształcenia na kierunku
„Bezpieczeństwo w biznesie” oparty jest na połączeniu kompleksowej wiedzy naukowej
z aplikacyjnymi umiejętnościami przedstawicieli praktyki gospodarczej.
Jednym z kluczowych elementów Misji Uniwersytetu Ekonomicznego jest angażowanie się w
sprawy ważne dla gospodarki i społeczeństwa oraz współpraca z otoczeniem gospodarczym.
Program studiów na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” powstał we współpracy z
praktykami gospodarczymi i specjalistami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z
szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Praktycy z organizacji gospodarczych regionu
zostaną włączeni również w proces kształcenia na kierunku.
Propozycja nowego kierunku pt. „Bezpieczeństwo w biznesie” stanowi odpowiedź
Uniwersytetu Ekonomicznego na zmieniające się dynamicznie uwarunkowania
funkcjonowania gospodarki w czasach zagrożeń i kryzysów oraz wymagań rynku pracy
związanych z kreowaniem nowych umiejętności i kompetencji społecznych. Tym samym
kierunek „Bezpieczeństwo w biznesie” wpisuje się w najważniejsze wartości leżące u podstaw
wizji rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, takie jak: unowocześnienie oferty
dydaktycznej Uczelni, w tym nawiązanie szerszej współpracy w dziedzinie dydaktyki z

praktyką gospodarczą; inicjowanie współpracy eksperckiej i dydaktycznej z sektorem biznesu
oraz instytucjami publicznymi; wykreowanie dobrego środowiska pracy i studiowania,
przyciągającego aktywnych studentów, zapewniającego warunki współpracy: kadra – studenci
– doktoranci.
Cele kształcenia oraz metody prowadzenia zajęć
Studia na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” mają na celu przekazanie studentom wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem we
wszystkich obszarach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Cel ten można
zdekomponować na kilka celi szczegółowych kształcenia:
- przekazywanie wiedzy poprzez umiejętnie łączenie i syntezę najnowszego dorobku
naukowego z zakresu zarządzania, ekonomii, informatyki i bezpieczeństwa;
- wykształcenie umiejętności sprawnego podejmowania decyzji oraz doboru narządzi
zapobiegających występowaniu zjawisk kryzysowych w biznesie;
- posiadanie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych z
zakresu zarządzania i bezpieczeństwa;
- posiadanie umiejętności analitycznych pozwalających na określenie występowania ryzyka
oraz możliwości przewidywania różnych zjawisk kryzysowych;
- nabycie kompetencji pracy w grupie, zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji i
szybkiego reagowania w sytuacjach stresowych i kryzysowych.
Metody prowadzenia zajęć na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” obejmują:
− zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod, takich jak wykład, analiza
przypadków,
ćwiczenia
z
wykorzystaniem
nowoczesnego
oprogramowania
informatycznego;
− szczególny nacisk kładzie się na aktywizujące formy pracy ze studentami jak np. dyskusja,
burza mózgów, opracowanie projektów, prezentacji (również w grupach), symulacje
zdarzeń;
− zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi w większości posiadający
doświadczenie praktyczne oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej;
− seminaria dyplomowe promujące prace projektowe;
− zajęcia prowadzone są częściowo w trybie e-learningu oraz w laboratoriach
komputerowych, gdzie studenci mają możliwość poznania oprogramowania szyfrowania
i ochrony informacji.
Studiując na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” student ma okazję:
− do uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach i instytucjach;
− nabywać praktyczne umiejętności poprzez uczestniczenie na zajęciach w symulacjach
sytuacji występujących w praktyce zarządzania bezpieczeństwem;
− nawiązać współpracę z praktykami zajmującymi się tematyką bezpieczeństwa w
przedsiębiorstwach i instytucjach;
− w trakcie zajęć z przedmiotu Podstawy cyberbezpieczeństwa studenci uzyskają niezbędną
wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu Cybersecurity Fundamentals Certificate
CSX;
− kształcenie na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” uwzględnia współpracę
międzynarodową opartą na wymianie dydaktycznej studentów i pracowników naukowych
w ramach programów ERASMUS i CEEPUS z uczelniami oferującymi programy
kształcenia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, działającymi m.in. w sieci CONRIS
(Cooperation Network for Risk, Safety& Security Studies).
Kierunek „Bezpieczeństwo w biznesie” pozwoli uzupełnić posiadaną przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach ofertę dydaktyczną, wykorzystując jednoczesne posiadany
potencjał kadrowy w zakresie kluczowych kompetencji i umiejętności wymaganych na tym
kierunku i oczekiwanych przez otoczenie gospodarcze.

Sylwetka absolwenta
Interdyscyplinarne podejście łączące wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii
i finansów, informatyki i nauk o bezpieczeństwie oraz profil praktyczny studiów na kierunku
„Bezpieczeństwo w biznesie” stwarza szerokie perspektywy zatrudniania absolwentów
kierunku zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Absolwenci kierunku posiadają
wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie firmach prywatnych i instytucjach
publicznych oferujących profesjonalne usługi z zakresu zapewniania szeroko pojętego
bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. Ze względu na umiejętności informatyczne
połączone z wiedzą dotyczącą ochrony danych i informacji, absolwenci kierunku są
przygotowani do pracy na stanowiskach administratora i koordynatora ochrony danych oraz
bezpieczeństwa oprogramowania i systemów teleinformatycznych.
Współczesne wyzwania środowiskowe, infrastrukturalne i społeczno-gospodarcze przed
którymi stoją miasta, obszary metropolitalne i całe regiony wskazują na potrzebę zatrudniania
przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje specjalistów w zakresie
bezpieczeństwa, w tym specjalistów ds. bezpieczeństwa transportu publicznego,
bezpieczeństwa dostaw, bezpieczeństwa imprez masowych, czy bezpieczeństwa
energetycznego. Ponadto wdrażanie zasad zarządzania miastami w oparciu o koncepcję
smart city sprawia, że na rynku poszukiwani są specjaliści mający umiejętności w zakresie
zarządzania i ochrony nowoczesnej, zinformatyzowanej i zaawanasowanej technologicznie
infrastruktury publicznej.
Praktyczny wymiar studiów na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” skoncentrowany na
przekazywaniu wiedzy i umiejętności narzędziowych oraz projektowych sprawia, że
absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach: analityka danych w sytuacjach
kryzysowych, specjalisty ds. monitorowania zagrożeń, menedżera centrum zarządzania
kryzysowego, doradcy i mediatora w sztabach kryzysowych. Wyróżniającymi kompetencjami
absolwentów kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Katowicach jest wiedza z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów, która predestynuje do
zatrudnienia w sektorze biznesowym na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem
ekonomicznymi i finansowym, bezpieczeństwem zasobów oraz zarządzaniem ryzykiem.
Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” w trakcie studiów pozyska: wiedzę,
umiejętności i kompetencje w zakresie:
1) WIEDZĘ
• w zakresie znajomości i rozumienia w zaawansowanym stopniu faktów, zjawisk oraz
dotyczących ich metod i teorii wyjaśniających złożone zależności między nimi,
stanowiących podstawową wiedzę z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości, w
połączeniu z zagadnieniami dyscyplin uzupełniających, takich jak: nauki o
bezpieczeństwie oraz ekonomia i finanse;
• w zakresie znajomości i rozumienia możliwości praktycznego zastosowania
podstawowej wiedzy z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości, w połączeniu z
zagadnieniami dyscyplin uzupełniających, takich jak: nauki o bezpieczeństwie oraz
ekonomia i finanse;
• w zakresie znajomości i rozumienia fundamentalnych dylematów współczesnej
cywilizacji związanych z możliwymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa w biznesie, w
szczególności dotyczących kryzysów ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i
infrastrukturalnych w wymiarach lokalnym, regionalnym i krajowym;
• w zakresie znajomości i rozumienia podstawowych ekonomicznych, prawnych,
etycznych i innych uwarunkowań różnych rodzajów działalności zawodowej związanej
z zarządzaniem bezpieczeństwem w biznesie, w tym podstawowych pojęć i zasad z
zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także bezpieczeństwa
informacji i ochrony danych osobowych;

•

w zakresie znajomości podstawowych zasad tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób, mienia i
danych.
2) UMIEJĘTNOŚCI
• w zakresie umiejętności w praktyce wykorzystywania posiadanej wiedzy, w tym
formułowania i rozwiązywania problemów oraz wykonywania zadań typowych dla
działalności związanej z zarządzeniem bezpieczeństwem w biznesie, będąc
przygotowanym do działania w sytuacjach niepewności i stresu;
• w zakresie umiejętności komunikowania się w jasny i prosty sposób z otoczeniem z
użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości, nauk o
bezpieczeństwie oraz ekonomii i finansów, a także brania udziału w debatach oraz
innych formach spotkań w trakcie których przedstawia się opinie, formułuje zalecenia
oraz wskazówki dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w biznesie;
• w zakresie umiejętności językowych w zakresie wybranego języka obcego zgodnie z
wymaganiami określonymi na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego;
• w zakresie umiejętności planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz w
zespole, w tym motywowania siebie i zespół do pracy w sytuacjach stresowych;
• w zakresie umiejętność współdziałania w pracach interdyscyplinarnych zespołów
zajmujących się bezpieczeństwem w biznesie;
• w zakresie umiejętności samodzielnego planowania i realizowania uczenia się przez
całe życie.
3) KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• w zakresie systematycznej i krytycznej samooceny własnych: wiedzy, umiejętności i
kompetencji, gotowości do ciągłego zdobywanej nowej wiedzy, zdobywania
umiejętności i kształtowania kompetencji społecznych;
• w zakresie gotowości do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych w
oparciu o opinie ekspertów oraz prac w interdyscyplinarnych zespołach eksperckich
łączących kompetencje z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk o
bezpieczeństwie, a także ekonomii i finansów,
• w zakresie gotowości wypełniania różnego typu zobowiązań społecznych oraz
wykazywania inicjatywy dotyczącej współorganizowania działalności w zakresie
zarządzania bezpieczeństwem w biznesie;
• w zakresie gotowości do inicjowania i podejmowania działań na rzecz interesu
publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie
zarządzania bezpieczeństwem w biznesie, posiadając przy tym zdolności przywódcze;
• w zakresie gotowości do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:
przestrzegania zasad etyki zawodowej, dbałości o dorobek i tradycje zawodu oraz
odpowiedzialnego zachowania w obliczu kryzysów i zagrożeń.
Wskazanie dobrych praktyk lub wzorców krajowych i międzynarodowych
wykorzystanych przy opisie efektów uczenia się
Przygotowując nowy kierunek kształcenia związany z zarządzaniem bezpieczeństwem
dokonano przeglądu oferty kształcenia zarówno uczelni krajowych, jak i zagranicznych. Na tej
podstawie ustalono, że w ofercie krajowej dominuje podejście nastawione na kształcenie
studentów, którzy w przyszłości zasilaliby służby mundurowe, takie jak: wojsko, Policja, Straż
Granicza, Straż Pożarna itd. W takim przypadku większość kierunków studiów oferowanych
obecnie w Polsce koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem
wewnętrznym oraz bezpieczeństwem narodowym.
W związku z powyższym uwzględniając potencjał kadrowy Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach, zarówno ze względu na realizowane badania naukowe, jak i kompetencje
dydaktyczne, a także dotychczasową współpracę z podmiotami gospodarczymi, wskazuje się

na możliwość wyjścia z ofertą kształcenia z zakresie bezpieczeństwa w biznesie.
Przygotowując program kształcenia na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie”, w
szczególności opracowując efekty uczenia się wzięto pod uwagę opinie członków Rady
Programowej kierunku, którzy reprezentują praktykę gospodarczą. Ponadto zebrano opinie
pracodawców (przedstawicieli praktyki) na temat programu studiów, a także uzyskano
deklaracje aktywnego włączenia się w realizację procesu dydaktycznego. Wśród patronów
kierunku należy wymienić następujące firmy:
− Flamma sp. z o.o., deklarującą chęć współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego,
bezpieczeństwa imprez masowych i zajęć z samoobrony;
− NoMonday sp. z o.o., deklarującą chęć współpracy w zakresie programowania i
ochrony danych;
− 3S Data Center S.A., deklarującą chęć współpracy w zakresie tworzenia systemów
bezpieczeństwa w branżach telekomunikacyjnych i data center;
− SeFo.pl, deklarującą chęć współpracy w zakresie rozwiązań dotyczących ochrony
danych osobowych;
− Ochrona Medyczna.pl sp. z o.o., deklarująca chęć współpracy w zakresie tworzenia
warunków pracy w środowiskach o podwyższonym ryzyku wystąpienia zagrożeń;
− PKM Katowice, sp. z o.o., oraz Tramwaje Śląskie S.A. deklarujące chęć współpracy w
zakresie bezpieczeństwa przewozu pasażerów.
Elementy wyróżniające, główne atuty kierunku
Kierunek „Bezpieczeństwo w biznesie” wyróżnia:
− zdolność do elastycznego kształtowania ścieżki kształcenia w reakcji na zmieniające się
współcześnie wyzwania cywilizacyjne w obszarach gospodarczych, społecznych,
środowiskowych i infrastrukturalnych;
− nacisk na umiejętności praktyczne na bazie aktualnej wiedzy teoretycznej;
− zajęcia w formie ćwiczeń i laboratoriów stanowią większość zajęć, w części prowadzone
przez przedstawicieli praktyki gospodarczej; dodatkowo na zajęcia zapraszani są
przedstawiciele i eksperci z firm lub instytucji;
− zasady pracy w przypadku większości przedmiotów pozwalają na praktyczne
wykorzystanie nabytych umiejętności w realiach jak najbardziej odwzorowujących
środowisko zarządzania bezpieczeństwem w biznesie w różnych jego aspektach;
− praktyki zawodowe trwające 6 miesięcy;
− stymulowanie postaw i zachowań pożądanych w kontekście zarządzania
bezpieczeństwem oraz samodzielnego rozwiązywania problemów;
− zdobywanie i ciągłe aktualizowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z zakresu
wykorzystania narzędzi informatycznych w kontekście ochrony danych i bezpieczeństwa
systemów komputerowych.
W porównaniu z ofertą innych uczelni skoncentrowaną na bezpieczeństwie narodowym i
bezpieczeństwie wewnętrznym, kształcenie na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” w
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach daje szansę uzyskania nowoczesnej wiedzy i
wyróżniających umiejętności oraz kompetencji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem w
szeroko rozumianym biznesie.
Wymagania szczególne
Rekrutacją będą objęte osoby legitymujące się co najmniej świadectwem dojrzałości.
Aplikować mogą osoby zamierzające zdobyć nowe kompetencje lub poszerzyć wiedzę
z zakresu zagadnień łączących tematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa z wiedzą i
umiejętnościami z zakresu zarządzania, ekonomii i informatyki. Organizacja zajęć będzie
uwzględniała potrzeby osób pracujących, które chcą łączyć pracę zawodową z rozwojem

własnym. Studia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym. Szczegółowe regulacje prawne
dotyczące rekrutacji będą wynikać z Uchwał Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach oraz zarządzeń Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

