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STUDIUM

INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
Zajímá tě na informatice to, jak data získávat, analyzovat a ochránit? Chceš se stát specialistou
na bezpečnost a zároveň se orientovat v ekonomických a právních vědách nebo tě zajímá projektový management? Můžeš ochránit své okolí i celé firmy a instituce, když propojíš svou lásku
k IT se studium bezpečnostních systému a ochrany dat.

CO TĚ NAUČÍME?
Budeš studovat informatiku, kde je důraz
položen z oblasti informačních a komunikačních technologií. K tomu přidáme rozeznání bezpečnostních rizik, jejich analýzu
a vyhodnocování, šifrování, kódování. Zároveň se budeš umět pohybovat v prostředí
firem, vyznáš se v ekonomice, managementu i právu.
Znalosti z oblasti ICT jsou nutné pro
zvládnutí technologií využívaných v rámci konkurenčního zpravodajství. Zároveň
je třeba zvládnout i základy klasické detektivní činnosti a dalších podnikatelsko-zpravodajských a lobbyistických technologií. Tyto znalosti ti umožní kvalifikovaně
zpracovávat a analyzovat získaná data
a vytvářet závěry pro zaměstnavatele
s cílem zabezpečit vlastní data a zjistit co
nejvíc informací o konkurenci. Součásti
studia je i odborná praxe a samozřejmostí je i výuka cizích jazyků.

Budeš informatik, který je specialistou na
sběr, analýzu dat a jejich interpretaci. Můžeš pracovat jako bezpečnostní analytik,
auditor, prognostik, technický projektant,
poradce. Zamířit můžeš na různé úřady
a instituce jako jsou, např. obecní úřady,
magistráty, záchranné složky a Policie
ČR nebo do soukromých firem. Tvým zaměstnavatelem mohou být vedle orgánů
samosprávy (funkce v referátu regionálního rozvoje, referátu investic, referátu výstavby, referátu obrany a ochrany, funkce
tajemníka) i komerční subjekty a orgány
státní správy, které řeší problematiku investic, tvorby prognóz, ekonomické subjekty zřízené orgány samosprávy jakož
i instituce zabývající se problematikou
bezpečnosti (bezpečnostní průmysl, systém záchranné služby, obecní – městská
policie, Policie ČR, tajné služby).
Jestli Tě studium zaujme a budeš chtít
mít více znalostí, můžeš u nás samozřejmě pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

ČÍM BUDEŠ?
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