STUDIA PODYPLOMOWE
Edycja – luty 2017
Kierunek: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. PREZENTACJA STUDIÓW
Studia Podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w biznesie i
administracji pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów ochrony informacji
i danych osobowych, w świetle przepisów prawa krajowego, europejskiego i regulacji międzynarodowych.
Absolwenci studiów nabywają praktyczne umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i informacji
niejawnych, są przygotowani do wprowadzania w państwowych, samorządowych i prywatnych jednostkach
organizacyjnych, systemów bezpieczeństwa informacji.
Studia są skierowane do administratorów danych osobowych, administratorów zarządzających
bezpieczeństwem informacji, pracodawców, pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych,
pracowników działów kadr, pracowników przedsiębiorstw i administracji publicznej dążących do podniesienia
kwalifikacji oraz innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

2. PROGRAM STUDIÓW

1.
2.
3.
4.

Prywatność i jej ochrona
Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych
Kształtowanie się systemu ochrony danych osobowych
Struktura organizacyjna systemu ochrony danych osobowych
Formy ochrony danych osobowych

 Dobra osobiste i informacje prawem chronione
1. Regulacje prawne: krajowe, europejskie i międzynarodowe w zakresie ochrony danych osobowych
2. Dobra osobiste i możliwości ich ochrony
3. Odpowiedzialność karna związana z ochroną danych osobowych
4. Tajemnica zawodowa
5. Tajemnica przedsiębiorstwa
6. Tajemnica bankowa, ochrona danych osobowych w działalności instytucji finansowej
7. Ochrona tajemnicy na rynku kapitałowym
8. Tajemnica podatkowa, ubezpieczeniowa
9. Ochrona informacji w służbie zdrowia
10.Tajemnica w świetle prawa pracy
11.Dokumentacja z zakresu danych osobowych
12.Bezpieczeństwo i obieg dokumentów
13.Urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jego zadania
 Ochrona informacji niejawnych
1.
2.
3.
4.
5.

Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce
Ochrona informacji niejawnych w przedsiębiorstwie i urzędzie
Organizacja ochrony informacji niejawnych
Bezpieczeństwo przemysłowe
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
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6. Systemy informatyczne do przetwarzania informacji niejawnych
7. Przetwarzanie informacji niejawnych
8. Archiwizowanie dokumentów niejawnych
 Funkcjonowanie organów administracji a bezpieczeństwo informacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ustrój administracji państwowej i samorządowej
Postępowanie administracyjne
Jawność i tajność funkcjonowania organów administracyjnych
Informacja publiczna
Zasady udostępniania informacji publicznej
Prawo prasowe w kontekście prawa do informacji

Programy dedykowane
Dla specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejasnych pragnących poszerzyć wiedzę i
zdobyć nowe umiejętności przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły
tematyczne lub programy zawierające wyselekcjonowane treści w zakresie kierunku studiów odpowiednio do
profilu Słuchaczy. Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym
szczegółowych preferencji programowych.

3. REALIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą eksperci z zakresu ochrony informacji i danych osobowych. Studia
realizowane są we współpracy z instytucjami nadzoru i bezpieczeństwa informacji.
Zajęcia mają charakter praktyczny, dominującą formę stanowią ćwiczenia i warsztaty. Moduły wymagające
prezentacji systemów informatycznych odbywają się w laboratorium komputerowym.
Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją przed Komisją projektów dyplomowych przygotowanych pod
kierunkiem ekspertów.

4. ORGANIZACJA STUDIÓW
Czas trwania studiów: 2 semestry
Program studiów: 60 ECTS
Liczba godzin zajęć: 196
Rozpoczęcie zajęć – luty 2017
14 zjazdów (luty 2017 – styczeń 2018) co 2 tygodnie
w soboty godz. 9.00 – 16.00
w niedziele godz. 9.00 – 15.00
Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych prezentujemy na stronie www.wmsb.edu.pl w
zakładce Oferta dydaktyczna oraz w komentarzach na stronie głównej.
Zapraszamy
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