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Streszczenie
Celem głównym rozprawy jest analiza istniejących metod zarządzania bezpieczeństwem systemów
informacyjnych (SI) oraz opracowanie modelu procesów zarządzania bezpieczeństwem SI organizacji
edukacyjnej, który gwarantowałby optymalny poziom zabezpieczenia informacji.
Realizacja celów cząstkowych polegała na:


zebraniu i usystematyzowaniu informacji na temat istniejących metod zarządzania
bezpieczeństwem SI w organizacjach gospodarczych,
 identyfikacji zagrożeń systemów informacyjnych,
 analizie obecnego stanu bezpieczeństwa SI,
 identyfikacji i wyodrębnieniu procesów związanych z bezpieczeństwem systemów
informacyjnych organizacji,
 zaprojektowaniu referencyjnego modelu procesów bezpieczeństwa szkoły wyższej.
Na podstawie postawionych powyżej celów pracy zostały sformułowane dwie hipotezy badawcze.
1. Wykorzystanie procesowego modelu
zarządzania bezpieczeństwem SI może odbyć się w
przedsiębiorstwie posiadającym klasyczną strukturę organizacyjną bez konieczności dokonywania
restrukturyzacji całej organizacji.
2. Zastosowanie referencyjnego modelu procesów zarządzania bezpieczeństwem SI przygotuje i ułatwi
organizacji uzyskanie certyfikacji wg norm standaryzacyjnych ISO 27001.
W celu pozyskania informacji umożliwiających zbudowanie procesowego modelu zarządzania
bezpieczeństwem SI wybrano jako metodę badawczą studium przypadku. Studia przypadku przeprowadzono w
trzech różnych szkołach wyższych reprezentujących typowe dla uczelni struktury i profile kształcenia. Każde
badanie potraktowano jako przypadek paradygmatyczny.
Badaniom została poddana grupa szkół wyższych zarówno publicznych, jak i prywatnych. W wybranych
trzech uczelniach przy użyciu metody case study zostało przeprowadzone poszerzone badanie umożliwiające
zaprojektowanie referencyjnego modelu procesów bezpieczeństwa systemów informacyjnych.
W części teoretycznej pracy stosowana jest przede wszystkim analiza literatury krajowej i zagranicznej
dotyczącej problematyki zarówno z dziedziny bezpieczeństwa SI, jak i zarządzania organizacjami. W części
badawczej została zastosowana metoda studium przypadku oraz wywiad i obserwacja.
Układ rozprawy obejmuje pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono podejście procesowe
w zarządzaniu organizacjami. Omówione są tu koncepcje organizacji procesowej oraz zasady wyodrębniania i
tworzenia procesów w przedsiębiorstwie. Przedmiotem rozważań są zasoby informacyjne organizacji oraz sposób
przedstawienia ich jako procesu wielowątkowego. Rozdział drugi jest poświęcony teorii bezpieczeństwa
systemów informacyjnych. W jego skład wchodzi definicja elementów i procesów systemów informacyjnych.
Przedstawiono klasyfikację zagrożeń SI na podstawie wybranych kryteriów. Integralną część rozdziału stanowi
przedstawienie metod ochrony danych w SI oraz stosowane obecnie koncepcje zarządzania bezpieczeństwem. W
rozdziale trzecim przedstawiono uwarunkowania prawne i strukturę szkolnictwa wyższego w Polsce oraz
właściwości systemów informacyjnych występujących na uczelniach. Wskazano obszary wymagające zachowania
zwiększonego bezpieczeństwa w systemach informacyjnych oraz realizacje takich zabezpieczeń na przykładzie
dedykowanych systemów obsługi wirtualnej uczelni. Rozdział czwarty stanowi analiza systemów informacyjnych
wybranych szkół wyższych. Na podstawie badań empirycznych zostały zidentyfikowane zagrożenia systemów
informacyjnych. Wnioski z przeprowadzonych analiz dostarczyły informacji o stanie obecnym rozwiązań
gwarantujących bezpieczeństwo SI w szkołach wyższych oraz stanowiły punkt wyjścia do tworzenia modelu
procesów zarządzania bezpieczeństwem SI.
Rozdział piąty jest poświęcony projektowi referencyjnego modelu zarządzania bezpieczeństwem SI szkoły
wyższej w oparciu o podejście procesowe. Przedstawiono sposób wyodrębniania procesów i działań związanych
z bezpieczeństwem SI organizacji oraz modyfikacji struktury organizacyjnej w celu dostosowania do wymagań
nowej metody zarządzania. Dokonano weryfikacji użyteczności modelu oraz wskazano jego mocne i słabe strony.
Zostały przedstawione perspektywy dalszego kierunku rozwoju systemów zarządzania SI w organizacjach
edukacyjnych.
W Zakończeniu niniejszej dysertacji zawarto podsumowanie przeprowadzonych badań teoretycznopoznawczych i empirycznych, a także przedstawiono syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze postawione
w pracy. Integralną częścią rozprawy są również załączniki, uwzględniające narzędzia badawcze, a także
niezbędne spisy wykorzystanej literatury, rysunków oraz tabel.

