Sieci komputerowe - I edycja

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką
administrowania sieciami komputerowymi, a szczególnie absolwentów wyższych uczelni
różnych specjalności, posiadających umiejętności obsługi komputera, pragnących zdobyć nowe
umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem
systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania,
utrzymania oraz rozwoju.

Cel studiów

Studia podyplomowe sieci komputerowe mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i
umiejętności w zakresie projektowania, użytkowania i administrowania sieciami
komputerowymi. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego administrowania
współczesnymi środowiskami IT, w tym sieciami komputerowymi i systemami
operacyjnymi. Prowadzone na studiach kursy obejmują teoretyczne zagadnienia dotyczące
architektury, technologii i bezpieczeństwa sieci komputerowych oraz dają praktyczne
umiejętności w zakresie administrowania sieciami o różnych systemach operacyjnych takich jak
Windows, Linux/Unix oraz serwerami aplikacji, baz danych, www, poczty elektronicznej.

Program studiów
-

Architektura sieci
komputerowych
Administrowanie sieciami
komputerowymi
Usługi sieciowe
Sieci bezprzewodowe
Programowanie usług sieciowych
Linux
Media transmisyjne
Sieciowe systemy operacyjne
Cyberprzestępstwo
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- Wirtualizacja
- Audyt bezpieczeństwa

Kadra dydaktyczna
-

dr hab. inż. Artur Popko
dr inż. Piotr Szostak
dr inż. Jakub Smołka
dr Jacek Korneluk
mgr inż. Krzysztof Sankowski
mgr inż. Piotr Szostak
mgr inż. Piotr Szprychel
mgr inż. Jarosław Kędziarski

Koordynator studiów podyplomowych – mgr inż. Zofia Lubańska
z.lubanska@dyd.akademiabialska.pl

Wymiar godzinowy - 234 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 10

Czesne - 1900 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.
Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!
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Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:
- podpisany przez kandydata
formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
- kserokopia dyplomu ukończenia
studiów wyższych (oryginał do wglądu),
- dowód osobisty (do wglądu),
- kserokopia odpisu aktu
małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie
używane są
różne (odpis do wglądu).
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