Inspektor Ochrony Danych
Osobowych. Podyplomowe studia
zarządzania bezpieczeństwem
informacji.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/09/20/5829/459635

Cena netto

4 300,00 zł

Cena brutto

4 300,00 zł

Cena netto za godzinę

19,72 zł

Cena brutto za
godzinę

19,72

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

218

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-16

Termin zakończenia
usługi

2020-05-24

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-20

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-16

Maksymalna liczba uczestników

40

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

Studia podyplomowe

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku

Osoba do kontaktu

Marlena Łukaszewicz

E-mail

podyplomowe@wse.edu.pl

Telefon

608 029 009

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przygotowanie oraz pogłębienie wiedzy administratorów zarządzających danymi
osobowymi, kandydatów na Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i innych osób realizujących
zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych do skutecznej ochrony informacji w świetle
standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Po ukończeniu studiów uczestnik: • Ma
uporządkowaną wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych na gruncie polskiego i europejskiego
prawa ochrony danych osobowych, metod i narzędzi związanych z obszarami zarządzania
bezpieczeństwem informacji oraz najnowszych rozwiązań w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny
poziomu zabezpieczeń procesów przetwarzania informacji • Umie zastosować w praktyce zdobytą
wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych , zaplanować procesowo system zarządzania
bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji i sporządzić dokumentację wg standaryzacji i
jakości zarządzania bezpieczeństwem informacji • ma umiejętność samokształcenia się, rozumie
znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy
związane z wykonywaniem zawodu zgodnie z zasadami etyki

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi
Semestr I
1 Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne ochrony danych
2 Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-IS/IEC 27001
3 Ochrona państwa i porządku konstytucyjnego
4 Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy organizacyjne
5 Dobór osób funkcyjnych (ABI/ASI/Manager Bezpieczeństwa Informacji –MBI/Audytor)
6 Zasady oceny efektywności PBI (preaudyt)
7 System zarządzania bezpieczeństwem informacji – nowa jakość ochrony informacji PN -27001:2007
cz.I
8 Psychologia ludzi w organizacji w zarządzaniu informacją, psychologia tłumu (działania w sytuacjach
ekstremalnych)
9 Ochrona osób, instytucji i urządzeń –użytkownicy, systemy i nośniki
10 Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka
Semestr II
1 Krajowy Organ ochrony danych osobowych: zadania i uprawnienia
2 Rola i znaczenie służb specjalnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji
3 Systemy informatyczne i programy ochrony. Zarządzanie ochroną systemów informatycznych w
organizacji
4 Polityka informacyjna administratora
5 Identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem
6 System zarządzania bezpieczeństwem informacji – nowa jakość ochrony informacji PN -27001:2007
cz. II
7 Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji
8 Systemy technicznej ochrony informacji – nowe rozwiązania, trendy, cloud computing
9 Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji
10 Klasyﬁkacja informacji niejawnych. Organizacja systemu ochrony informacji i urządzeń niejawnych w
zarysie

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
WIEDZA
Zna i omawia przepisy prawne regulujące dziedzinę ochrony danych osobowych na gruncie polskiego i
europejskiego prawa ochrony danych osobowych.
Zna metody i narzędzia związane z obszarami zarządzania bezpieczeństwem informacji
Zna metody, techniki i narzędzia zarządzania wykorzystywane w zakresie związanym z zapewnieniem

ochrony danych osobowych w organizacji
Ma wiedzę o najnowszych rozwiązaniach w zakresie identyﬁkacji zagrożeń i oceny poziomu
zabezpieczeń procesów przetwarzania informacji
UMIEJĘTNOŚCI
Identyﬁkuje warunki legalności i poufności przetwarzania informacji podlegające przepisom prawa
ochrony danych osobowych i przepisów powiązanych
Dokonuje oceny legalności działania podmiotów przetwarzających dane osobowe w organizacji, a także
przez usługodawców
Umie zaplanować procesowo system zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji i
sporządzić dokumentację wg standaryzacji i jakości zarządzania bezpieczeństwem informacji
Określa warunki konieczne zabezpieczenia procesów przetwarzania
organizacyjnym, technicznym i edukacyjnym oraz nadzoru audytowego

informacji,

w

wymiarze

Potraﬁ zgodnie z zasadami andragogiki kształcić użytkowników i prowadzić szkolenia z zakresu ochrony
danych osobowych osób na różnych szczeblach odpowiedzialności pracowniczej
Potraﬁ korzystać ze źródeł informacji oraz z metod ich analizowania, w celu osiągnięcia zaplanowanych
zadań
Potraﬁ posługiwać się specjalistycznym językiem z zakresu studiowanej problematyki oraz wyrażać
opinie i formułować sądy w mowie i na piśmie
KOMPETENCJE
Rozumie potrzebę systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i kompetencji przez całe życie oraz umie uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności
Jest gotów do etycznego wykonywania zadań zawodowych i działania dla dobra organizacji i oraz
konstytucyjnych i ustawowych praw wszystkich osób, których dane osobowe organizacja przetwarza
Wykazuje się skutecznością analizy i oceny sytuacji kolizyjnych oraz samodzielnością w myśleniu
Potraﬁ współpracować w grupie / zespole zarządzania bezpieczeństwem informacji lub zespole
audytowym przyjmując w niej różne role

Grupa docelowa
Oferta edukacyjna skierowana jest do:
• kandydatów na Inspektorów Ochrony Danych Osobowych;
• administratorów zarządzających danymi osobowymi;
• osób wyznaczonych obecnie do wykonywania funkcji ABI; zastępców ABI;
• doradców i konsultantów; audytorów bezpieczeństwa informacji;
• kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców;
• kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość);
• kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.);
• osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy).

Opis warunków uczestnictwa
Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych należy złożyć niezbędne dokumenty rekrutacyjne oraz
uiścić opłatę wpisową w wysokości 100 zł (w cenę usługi wliczona jest już opłata wpisowa) na konto
Uczelni: BGŻ S.A. O/Białystok, nr rachunku 30 2030 0045 1110 0000 0073 0460.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych
Wymagane dokumenty
podanie o przyjęcie na studia - do pobrania na stronie www.wse.edu.pl
(http://www.wse.edu.pl/pl/dla-kandydata/rekrutacja/studia-podyplomowe)
oświadczenie w związku z przyjęciem na studia podyplomowe - do pobrania na stronie
www.wse.edu.pl (http://www.wse.edu.pl/pl/dla-kandydata/rekrutacja/studia-podyplomowe)
ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych
poświadczenie opłaty wpisowego.
Dokumenty należy składać w Biurze Studiów Podyplomowych WSE, od poniedziałku do piątku w godz.
8:00-16:00, bądź też przesłać wypełnione podanie drogą mailową lub faxem, dostarczając komplet
dokumentów przed rozpoczęciem studiów.
ul. Zwycięstwa 14/3 - pokój 29
15-703 Białystok
tel. (85) 652 50 62
608 029 009
e-mail: podyplomowe@wse.edu.pl

Informacje dodatkowe
Program kształcenia był konsultowany z przedsiębiorcami.
Abolwent po ukończeniu programu otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Krajowe i międzynarodowe regulacje
prawne ochrony danych

2019-1026

00:00

00:00

0:00

2

Bezpieczeństwo informacji w świetle
normy PN-IS/IEC 27001

2019-1027

00:00

00:00

0:00

3

Ochrona państwa i porządku
konstytucyjnego

2019-1116

00:00

00:00

0:00

4

Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa
informacji – warianty, schematy
organizacyjne

2019-1117

00:00

00:00

0:00

5

Dobór osób funkcyjnych
(ABI/ASI/Manager Bezpieczeństwa
Informacji –MBI/Audytor)

2019-1130

00:00

00:00

0:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

6

System zarządzania bezpieczeństwem
informacji – nowa jakość ochrony
informacji PN -27001:2007 cz.I

2019-1201

00:00

00:00

0:00

7

Zasady oceny efektywności PBI
(preaudyt)

2019-1201

00:00

00:00

0:00

8

Psychologia ludzi w organizacji w
zarządzaniu informacją, psychologia
tłumu (działania w sytuacjach
ekstremalnych)

2019-1214

00:00

00:00

0:00

9

Ochrona osób, instytucji i urządzeń –
użytkownicy, systemy i nośniki

2019-1215

00:00

00:00

0:00

10

Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i
problemy ryzyka

2020-0111

00:00

00:00

0:00

11

Bezpieczeństwo informacji w świetle
normy PN-IS/IEC 27001

2020-0112

00:00

00:00

0:00

12

Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa
informacji – warianty, schematy
organizacyjne

2020-0125

00:00

00:00

0:00

13

Ochrona osób, instytucji i urządzeń –
użytkownicy, systemy i nośniki

2020-0201

00:00

00:00

0:00

14

Krajowy Organ ochrony danych
osobowych: zadania i uprawnienia

2020-0202

00:00

00:00

0:00

15

Psychologia ludzi w organizacji w
zarządzaniu informacją, psychologia
tłumu (działania w sytuacjach
ekstremalnych)

2020-0226

00:00

00:00

0:00

16

Rola i znaczenie służb specjalnych RP w
systemie bezpieczeństwa państwa i
ochrony informacji

2020-0229

00:00

00:00

0:00

17

Systemy informatyczne i programy
ochrony. Zarządzanie ochroną
systemów informatycznych w
organizacji

2020-0301

00:00

00:00

0:00

18

Polityka informacyjna administratora

2020-0314

00:00

00:00

0:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

19

Identyfikacja zagrożeń, ocena i
zarządzaniem ryzykiem

2020-0315

00:00

00:00

0:00

20

System zarządzania bezpieczeństwem
informacji – nowa jakość ochrony
informacji PN -27001:2007 cz. II

2020-0328

00:00

00:00

0:00

21

Klasyfikacja informacji niejawnych.
Organizacja systemu ochrony informacji
i urządzeń niejawnych w zarysie

2020-0329

00:00

00:00

0:00

22

Systemy technicznej ochrony informacji
– nowe rozwiązania, trendy, cloud
computing

2020-0425

00:00

00:00

0:00

23

Inżynieria systemów ochrony i
bezpieczeństwa informacji

2020-0426

00:00

00:00

0:00

24

Androgigka - teoria edukacji dorosłych,
cele, treści i formy kształcenia

2020-0516

00:00

00:00

0:00

25

Systemy informatyczne i programy
ochrony. Zarządzanie ochroną
systemów informatycznych w
organizacji

2020-0516

00:00

00:00

0:00

26

System zarządzania bezpieczeństwem
informacji – nowa jakość ochrony
informacji PN -27001:2007 cz. II

2020-0517

00:00

00:00

0:00

27

Identyfikacja zagrożeń, ocena i
zarządzaniem ryzykiem

2020-0517

00:00

00:00

0:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jarosław Feliński

Obszar specjalizacji

zarządzanie systemami bezpieczeństwa
informacji [w aspektach: prawa, zarządzania
organizacją, informatyką stosowaną, działaniach
pedagogicznych, metodyce badań audytowych
systemów zarządzania bezpieczeństwem
informacji].

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca: WIT Warszawa AGH Kraków DSW
Wrocław WSAP Szczecin AMW Gdynia

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletnie realizowane w praktyce zarządzanie
systemami bezpieczeństwa informacji, w świetle
przepisów prawa i standardów ISO dla
bezpieczeństwa. Praktyczne formy edukacyjne w
działaniach na rzecz zróżnicowanych organizacji.
Realizacja zadań dydaktycznych na poziomie
studiów lic. / mgr /pdpl.

Wykształcenie

Dyplomowany – ABI 2014 Uprawnienia – audytor
wiodący ISO PN 27001

Imię i nazwisko

Sebastian Szczerba

Obszar specjalizacji

zarządzanie systemami bezpieczeństwa
informacji [w aspektach: prawa, zarządzania
organizacją, informatyką stosowaną, działaniach
pedagogicznych, metodyce badań audytowych
systemów zarządzania bezpieczeństwem
informacji].

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca: WIT Warszawa AGH Kraków DSW
Wrocław WSAP Szczecin AMW Gdynia

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletnie realizowane w praktyce zarządzanie
systemami bezpieczeństwa informacji, w świetle
przepisów prawa i standardów ISO dla
bezpieczeństwa. Praktyczne formy edukacyjne w
działaniach na rzecz zróżnicowanych organizacji.
Realizacja zadań dydaktycznych na poziomie
studiów lic. / mgr /pdpl.

Wykształcenie

magister prawa, radca prawny, audytor wiodący
ISO PN 27001

Lokalizacja usługi
Adres:
Zwycięstwa 14/3
15-703 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

