
znajomość współczesnych technologii informatycznych
znajomość form i metod pozyskiwania informacji
umiejętności interpersonalne, które są rozwijane przy wykorzystaniu zaawansowanych i nowoczesnych
metod oraz narzędzi komunikacyjnych
kreatywne sposoby myślenia i działania
umiejętności sporządzania produktów analitycznych
umiejętności efektywnego prezentowania swoich poglądów oraz wyników badań w trakcie licznych
wystąpień publicznych.

W programie studiów największy akcent położono na:

kierunek łączy w sobie interdyscyplinarną wiedzę z praktyką
studenci czerpią wiedzę od wieloletnich praktyków 
program studiów zakłada minimum 50% zajęć praktycznych
efekty analiz, raporty, artykuły i doświadczenia studentów są publikowane za stronie internetowej
analitik.pl oraz fanpage na Facebooku - Analitik.pl
studenci realizują praktyki zawodowe, które mogą być realizowane za granicą i w Polsce
języki obce stanowią fundamentalny element procesu nauczania
kompetencje  nabyte  w  trakcie  studiów  umożliwiają absolwentom podjęcie  pracy wielu obszarach
związanych z biznesem, handlem międzynarodowym, technologiami informacyjnymi czy  w firmach,
które związane są z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym

Dlaczego kierunek analityka bezpieczeństwa  w ANS Gniezno jest tak unikatowy?

Analityka bezpieczeństwa - studia inżynierskie (7 semestrów)

Polub nas na Facebooku!



nabycia wiedzy z obszaru compliance i audytu w organizacji, 
zdobycia umiejętności planowania i wyboru odpowiednich metod i narzędzi prowadzenia audytu
śledczego i w technologii blockchain,
prawa zamówień publicznych - umiejętnością identyfikowania korupcji czynnej, biernej i gospodarczej, 
sposobów dokumentowania analiz audytu śledczego, 
znajomością aktów prawnych,
wykształcenie umiejętności analizy informacji przy wykorzystaniu analizy informacji i specjalistycznych
aplikacji analitycznych.

analizy śledczej wykorzystywanej przez wojskowe i powszechne organy ścigania, a także wstępnej
identyfikacji sprawców, 
prowadzenia czynności białego wywiadu, 
zagadnień z obszaru przeciwdziałania szpiegostwu przemysłowemu, a także ochrony sygnalistów
zgłaszających nieprawidłowości,
ujawniania procederów prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu,
ujawniania procederów zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i kryptograficznej,  
weryfikacji klienta i podmiotów oraz sposobów funkcjonowania globalnych kryptogiełd,
zasad identyfikacji rajów podatkowych i szarej strefy podatkowej, 
analiz transakcji wirtualnych walut wraz z identyfikacją portfeli kryptograficznych, 
umiejętności sporządzania dokumentacji w postaci analizy kryminalnej wraz z zamierzeniami i dalszymi
kierunkami działania. 

Co możemy powiedzieć o planowanym kierunku studiów audyt śledczy/analizy finansowe?

Studia licencjackie o kierunku audyt śledczy/analizy finansowe w sposób zintegrowany i złożony przygotują
do pracy na stanowiskach analitycznych w organizacjach międzynarodowych, a także w służbach, które
zajmują się ściganiem przestępczości ekonomicznej i kryptograficznej. Zapewnią zdobycie unikalnych
kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia czynności audytu śledczego i ujawnianiem przestępstw za
pośrednictwem: 

Czego można się spodziewać w programie planowanego kierunku?

Planowany kierunek studiów audyt śledczy/analizy finansowe 


