
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i ochrona informacji 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 2/4 2/4 2/4   

 Liczba godzin w semestrze   15/6 15/8 15/8   

 Forma zaliczenia zal. na ocenę zal. na ocenę zal. na ocenę   

 Liczba punktów ECTS 1 1 2   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Wymagane jest zaliczenie wykładu z przedmiotu Podstawy informatyki i systemów 

informatycznych. 

 

Cele kształcenia:  

Opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa 

informacyjnego w administracji państwowej i przedsiębiorstwach, bezpieczeństwa 

informatycznego danych oraz systemów ochrony (telemetrycznej, informatycznej, 

przeciwwłamaniowej, bezpieczeństwa przemysłowego). 

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład oparty na studiowaniu literatury przedmiotu wspomagany pokazami 

multimedialnymi. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia wykładu jest zaliczenie uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego 

egzaminu.  

 

Treści programowe:  

1. Pojęcie informacji i danych.  

2. Wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie informacji i danych.  

3. Podstawowe problemy i pojęcia związane z bezpieczeństwem informacji. Podstawy 

prawne w ochronie informacji. 

4. Komputerowe zarządzanie i przetwarzanie informacji. System zarządzania 

bezpieczeństwem informacji i jego podstawowe elementy.  

5. Projektowanie i tworzenie baz danych. Wyszukiwanie informacji w różnych typach 

baz danych.  

6. Zasoby informacyjne w sieciach lokalnych i rozległych.  

7. Ochrona danych osobowych, ochrona prywatności i własności intelektualnej.  

8. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnej. Klasyfikacja informacji niejawnej.  



 

9. Dokumentacja procesu ochrony informacji. Obieg informacji w instytucji.  

10. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej. Zasady organizacji ochrony informacji 

w organach administracji państwowej, samorządowej i innych jednostkach 

organizacyjnych. Techniczne i fizyczne środki ochrony informacji. 

11. Metody kontroli dostępu do informacji.  

12. Podstawy teorii informacji i kodowania.  Ochrona kryptograficzna informacji.  

13. Podpis elektroniczny.  

14. Piractwo i hakerstwo. Ochrona przed oprogramowaniem destrukcyjnym.  

15. Archiwizacja danych.  

16. Sieciowe systemy zaporowe. Systemy wykrywania intruzów informatycznych.  

17. Polityka bezpieczeństwa. Administracyjne, techniczne i fizyczne bezpieczeństwo 

informacji i danych. Prawne aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Barczak A., Sydoruk T. Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania. 

Bellona 2003. 

2. Fischer B., Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji Aspekty prawno-

kryminalistyczne. Kantor Wydawniczy Zamykacze, Warszawa 2000. 

3. Januszewicz J. Lewandowski T., Bezpieczeństwo systemów informatycznych. 

WWSZiP, Wałbrzych 2008. 

4. Liderman K., Analiza i ochrona informacji w systemach komputerowych. PWN, 

Warszawa 2008. 

5. Molski M., Opala S., Elementarz bezpieczeństwa systemów informatycznych, 

Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2002. 

6. Pipkin D., Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. WNT, 

Warszawa 2002. 

7. Polok M., Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie 

prawnym. LexisNexis, Warszawa 2006. 

8. Witkowski M., Jęda D., Ochrona informacji niejawnych nowe rozwiązania. 

Wydawnictwo ubezpieczeń, Warszawa  2007. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Adams C., Lloyd S., Podpis elektroniczny. Klucz publiczny. Robomatic, Wrocław 

2001. 

2. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Kantor 

Wydawniczy Zamykacze, Warszawa 2004. 

3. Denning D. E., Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji. WNT, Warszawa  

2002. 

4. Liderman K., Podręcznik administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego. Mikom, 

Warszawa 2003. 

5. Szeligo M., Bezpieczeństwo w sieciach Windows. Helion, Gliwice 2003. 

6. Szewc T., Ochrona informacji niejawnych. C.H. Beck, Warszawa 2007. 

 

Efekty kształcenia: 

W wyniku realizacji procesu dydaktycznego student osiągnie znajomość pojęć i procesów 

związanych z bezpieczeństwem informacji, a w szczególności bezpieczeństwem 

informatycznym danych. Pozna procedury postępowania z informacją niejawną oraz zadania 

służb i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji. Zapozna się ze 

współczesnymi sposobami ochrony informacji. Nauczy się zasad konstruowania polityki 

bezpieczeństwa. 

 



 

Język wykładowy: polski 

 

 

 

 

ĆWICZENIA  

Wymagania wstępne:  

Brak warunków wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem ćwiczeń jest analiza dokumentów prawnych związanych z ochroną informacji, 

klasyfikowanie informacji, przygotowywanie instrukcji, planów zabezpieczeń i procedur 

zabezpieczających. 

 

Metody dydaktyczne:  

Praktyczne wykonanie analizy, planu, instrukcji, opracowanie procedury. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu następujących warunków: 

- minimum 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności,  

- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania i prezentacji analizy lub projektu. 

 

Treści programowe:  

1. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnej. Klasyfikacja informacji niejawnej.  

2. Bezpieczeństwo informacyjne i przemysłowe.  

3. Dokumentacja procesu ochrony informacji.  

4. Obieg informacji w instytucji.  

5. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej.  

6. Zasady organizacji ochrony informacji w organach administracji państwowej, 

samorządowej i innych jednostkach organizacyjnych.  

7. Tryb postępowania z materiałami archiwalnymi. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Barta J., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2001. 

2. Pipkin D., Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. WNT, 

Warszawa 2002. 

3. Witkowski M., Jęda D., Ochrona informacji niejawnych nowe rozwiązania. 

Wydawnictwo ubezpieczeń, Warszawa  2007. 

 

Literatura uzupełniająca 

Ustawy związane z bezpieczeństwem informacji oraz o ochronie informacji niejawnej. 

 

Efekty kształcenia: 

Student powinien umieć sklasyfikować informacje, wykonać instrukcję, opracować 

procedurę, przygotować plan związany z bezpieczeństwem informacji. 

 

 

 



 

LABORATORIUM 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Wykonanie praktycznych ćwiczeń w specjalistycznej pracowni z zakresu bezpieczeństwa 

informatycznego.  

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia praktyczne w specjalistycznym laboratorium komputerowym. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu następujących warunków: 

-  minimum 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności,  

- otrzymanie pozytywnej oceny z wykonania ćwiczeń oraz sprawozdania z laboratorium. 

 

Treści programowe:  

1. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych.  

2. Wykorzystanie kryptografii w bezpieczeństwie operacji finansowych w wybranych 

instytucjach.  

3. Szyfrowanie i elektroniczny podpis przy pomocy programu PGP. Szyfrowanie plików.  

4. Skuteczność uwierzytelniania przy pomocy haseł.  

5. Analiza działania programu antywirusowego.  

6. Sprawdzenie systemu komputerowego na obecność oprogramowania destrukcyjnego. 

7. Analiza działania zapory sieciowej systemu operacyjnego Windows.  

8. Konfiguracja zapory sieciowej. Interpretacja pracy zapory sieciowej. 

9. Analiza działania programu Kopia Zapasowa systemu operacyjnego Windows. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Czarny P., PGP. Szyfrowanie informacji. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2002. 

2. Dąbrowski W., Kowalczuk P., Podpis elektroniczny. Mikom, Warszawa 2003. 

3. Molski M., Opala S., Elementarz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Mikom, 

Warszawa 2002. 

4. Szeliga M., Windows XP PL. Ćwiczenia zaawansowane. Helion. Gliwice 2002. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Majwald E., Bezpieczeństwo w sieci: kurs podstawowy. Edition 2000, Kraków 2002. 

2. Stokłosa J., Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. PWN, Warszawa 

2001. 

 

Efekty kształcenia: 

Student powinien zweryfikować, poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa 

informatycznego. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):  

dr inż. Tadeusz Lewandowski  

 


