Zarządzanie kryzysowe
- Kierunek - studia podyplomowe
Niestacjonarne 2 semestry Rekrutacja zakończona OD PAŹDZIERNIKA

Opis kierunku
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania
bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do
przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Studia przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019
r. poz. 1398, z 2020 r. poz. 148, 284, 374, 695).

Studia kierujemy do wszystkich osób zajmujących się profesjonalnie oraz zainteresowanych związaniem swej
przyszłości zawodowej z szeroko rozumianym kreowaniem bezpieczeństwa. Zwłaszcza zainteresować powinny one
specjalistów i ekspertów (obecnych i przyszłych) funkcjonujących w szeroko pojętym obszarze zarządzania
kryzysowego, które okazało się tak istotnym elementem naszego życia w ostatnich miesiącach.
Studia te mają na celu profesjonalne przygotowanie osoby do zajmowania stanowisk w administracji publicznej,
szczególnie komórkach organizacyjnych związanych z systemem zarządzania kryzysowego, czyli np. Centrów
Zarządzania Kryzysowego, urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin.

Cel
Celem studiów jest przygotowanie uczestników do działalności zawodowej w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa
oraz ochronie infrastruktury krytycznej państwa, jak też i szeroko rozumianej ochrony ludności w warunkach
zmieniającej się sytuacji, w tym pandemii Covid - 19.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między gdansk a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Co zyskujesz?
Ukończenie studiów da Ci wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji urzędniczych w organach samorządowych (urzędach
gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich) oraz ich komórkach organizacyjnych
zajmujących się zarządzaniem kryzysowym). Studia podyplomowe pozwolą Ci na podwyższenie swych kwalifikacji
związanych z zarządzaniem kryzysowym pracownikom organów samorządowych oraz Straży Pożarnej, Policji, Straży
Miejskich i Gminnych, wojska, organizacji pozarządowych i innych służb, inspekcji i straży.

Dla kogo?
Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z
zakresu zarządzania bezpieczeństwem. Studia adresowane są też do osób, które zajmują się zarządzaniem
bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym lub przygotowują
się do realizacji tych zadań.

Program studiów
Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie kryzysowe

Liczba miesięcy nauki:
9

Liczba godzin: 178

Liczba zjazdów: 10

Liczba semestrów: 2

SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (56 godz.)
Podstawy prawne zarządzania kryzysowego (6 godz.)
Struktura organizacyjna i zadania systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych (8 godz.)
Metody prognozowania zagrożeń (8 godz.)
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Rola i zadania organów administracji publicznej w sytuacji kryzysowej (10 godz.)
Konstytucyjne stany nadzwyczajne (2 godz.)
Ograniczenia praw i wolności obywateli podczas stanów nadzwyczajnych (4 godz.)
Tryb wprowadzania, znoszenia i przedłużania stanów nadzwyczajnych (2 godz.)
Sytuacje zagrożeń niebędące stanami nadzwyczajnymi na przykładzie pandemii Covid - 19 (4 godz.)
Centra Zarządzania Kryzysowego - istota funkcjonowania (2 godz.)
Zadania i struktura Centrów (4 godz.)
Funkcjonowanie Centrów w sytuacjach kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych (6 godz.)
PLANOWANIE ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (44 godz.)
Zasady ewakuacji ludzi i mienia z terenów zagrożonych (8 godz.)
Struktura administracji publicznej (administracja publiczna, rządowa samorządowa, administracja
zespolona i niezespolona) (4 godz.)
Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych (2 godz.)
Procedury i algorytmy działania administracji w sytuacji zagrożenia (6 godz.)
Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych (8 godz.)
Koordynacja działań oraz przywództwo i kierowanie w sytuacjach kryzysowych (8 godz.)
Planowanie cywilne jako metoda budowania bezpieczeństwa powszechnego (8 godz.)
WSPARCIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (46 godz.)
Podsystem wspomagania zarządzania kryzysowego (8 godz.)
Rola mediów w zarządzania kryzysowym (8 godz.)
Planowanie akcji i operacji w sytuacjach kryzysowych (8 godz.)
Logistyka „cywilna”, „wojskowa” i „kryzysowa” (8 godz.)
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych (6 godz.)
Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z administracją publiczną w sytuacjach kryzysowych (8 godz.)
GRA DECYZYJNA (16 godz.)
Gra decyzyjna dla wybranego rodzaju zagrożenia (16 godz.)
PROJEKT I EGZAMIN (16 godz.)
Seminarium podyplomowe (16 godz.)

Wykładowcy
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dr hab. Grzegorz Pietrek
Nadkomisarz Policji w stanie spoczynku. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas służby w Policji na różnych
stanowiskach w tym kierowniczych oraz podczas pełnienia funkcji radnego samorządu powiatowego. Specjalizuje się
w zagadnieniach zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa imprez masowych, przedmiotach „policyjnych” oraz
zagadnieniach migracyjnych. Autor dwóch monografii, dwóch skryptów akademickiego oraz ponad 50 publikacji
naukowych polsko i anglojęzycznych. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Promotor i recenzent
kilkudziesięciu prac licencjackich.
dr Klaudia Skelnik
Menadżer kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne
V-ce Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych
Magister politologii o specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w
zakresie prawa Unii Europejskiej, Edukacji dla bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa i Higiena Pracy. Ukończyła szereg
kursów z obszaru ratownictwa i bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, zarządzania, a także brała udział w
specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez służby policyjne. Menadżer kierunku Bezpieczeństwo
wewnętrzne, wykładowa, szkoleniowiec, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Administrator
Bezpieczeństwa Informacji w WSB. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc wieloletnią służbę cywilną w Policji,
głównie w pionie ochrony informacji niejawnych zajmując stanowiska związane z bezpieczeństwem informacji.
Początkowo pełniła funkcję Kierownika Kancelarii Tajnej, następnie Koordynatora Zespołu Prezydialnego, Zastępcy
Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemu
KSI, ESOD i SIDAS, a także Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów niejawnych. Aktywnie
uczestniczyła w projektach wdrożenia systemu KSI w Policji oraz obiegu elektronicznego dokumentów jawnych
ESOD/SIDAS w województwie pomorskim. Piastowała również stanowisko rzecznika dyscyplinarnego. Posiada tkze
doświadczenie w pracy kuratora społecznego i mediacjach. Obecnie pełni funkcję członka Zespołu ds. realizacji
„Koncepcji działań Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim w zakresie profilaktyki społecznej na lata
2015-2018”. Certyfikowany Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg
ISO 27001. Od wielu lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego,
bezpieczeństwem i higieną pracy, a także zadaniami i rolą organizacji i służb w specjalizacji ustrojowosamorządowej. Pracę naukową rozwija w temacie: Wykorzystanie przez społeczeństwo informacyjne nowoczesnych
technologii teleinformatycznych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo obywateli.
Kontakt: kskelnik@wsb.gda.pl
Piotr Robakowski
Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zadań
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wynikających z Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych, Ustawy o Ochronie Osób i Mienia, Ustawy o Zarządzaniu
Kryzysowym, Ustawy Antyterrorystycznej, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Posiada uprawnienia
Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.
Zapisując się do 10 stycznia zyskujesz 1000 zł dzięki:

do 10 stycznia
studia

600 zł zniżki w czesnym

1000 zł zł

400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

taniej
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Ceny dla kandydatów
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2115 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

470 zł

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane
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Ceny dla absolwentów WSB
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.
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