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KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR  CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

NAZWA: Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych 

TYP STUDIÓW doskonalące (jakie kwalifikacje uzyskuje absolwent)  

DYSCYPLINY NAUKOWE: nauki o zarządzaniu i jakości, prawo, informatyka 

KIEROWNIK STUDIÓW  

dr Kinga Hoffmann-Burdzińska, kinga.hoffmann-burdzinska@uekat.pl,  

Andrzej Żukowski,  a.zukowski@tuv-nord.pl,  

SEMESTRY 

2 

GODZINY 

184 

W tym: 

Wykłady: 80 

Ćwiczenia: 104 

Laboratoria: 0 

E-learning: 0 

ECTS 

30 

CELE STUDIÓW: 

 zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych; 

 zdobycie wiedzy z zakresu metod i technik pozyskiwania informacji i efektywnej 

komunikacji w organizacji; 

 poznanie zasad wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; 

 poznanie norm ISO 31000, ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27005; 

 trening umiejętności związanych z tworzeniem dokumentacji z zakresu ochrony danych 

osobowych; 

 nabycie umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji  

w organizacji według określonych norm; 

 podniesienie świadomości w zakresie istnienia zagrożeń i zabezpieczeń informacji oraz 

danych osobowych.  
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ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z 

rozporządzenia1* 

BIODO_W01 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane 

fakty, obiekty i zjawiska z obszaru bezpieczeństwa 

informacji oraz ochrony danych osobowych oraz 

dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone 

zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną 

wiedzę ogólną z zakresu nauki o zarządzaniu  

i jakości oraz z zakresu dyscyplin uzupełniających: 

ekonomii i finansów, matematyki i informatyki, 

komunikacji i nowych mediów tworzących podstawy 

teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną 

teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 

zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu 

zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla 

programu studiów na kierunku "Bezpieczeństwo 

informacji i ochrona danych osobowych". 

P7S_WG 

BIODO_W02 

Zna i rozumie  fundamentalne dylematy 

współczesnej cywilizacji oraz wynikające z nich 

koncepcje zarządzania, opisu i tworzenia relacji 

między kręgami kulturowymi, instytucjami  

i organizacjami w gospodarce w wymiarze lokalnym, 

regionalnym i międzynarodowym, które są istotne  

w procesie zapewniania bezpieczeństwa informacji  

i ochrony danych osobowych. 

P7S_WK 

BIODO_W03 

Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania działalności zawodowej 

menedżerów bezpieczeństwa informacji, inspektora 

ochrony danych osobowych oraz audytora systemu 

zarządzania bezpieczeństwem informacji według 

normy ISO/IEC 27001. 

P7S_WK 

BIODO_W04 

Zna i rozumie zasady  bezpieczeństwa informacji  

i ochrony danych osobowych w różnych formach  

i rodzajach przedsiębiorczości.  

 

P7S_WK 

                                                           
1* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 



 

 

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

BIODO_U01 

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – 

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 

problemy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji oraz ochrony danych osobowych, a także 

innowacyjnie wykonywać zadania  

w nieprzewidywalnych warunkach przez:  

 właściwy dobór źródeł danych i informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej 

analizy, syntezy, twórczej interpretacji  

i prezentacji tych informacji,  

 dobór oraz stosowanie właściwych metod  

i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych,  

 przystosowanie istniejących lub opracowanie 

nowych metod i narzędzi z zakresu zarządzania. 

P7S_UW 

BIODO_U02 

Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne  

z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony 

danych osobowych ze zróżnicowanymi kręgami 

odbiorców posługując się specjalistyczną 

terminologią z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. 

P7S_UK 

BIODO_U03 

Potrafi brać udział w dyskusjach poświęconych 

zagadnieniom z obszaru bezpieczeństwa informacji  

i ochrony danych osobowych, zarówno jako 

uczestnik, jak i prowadzący je. 

P7S_UK 

BIODO_U04 

Potrafi samodzielnie planować i realizować własne 

uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych 

w tym zakresie wykorzystując zdobytą wiedzę  

z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji  

i ochrony danych osobowych. 

P7S_UU 

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

BIODO_K01 

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy  

i treści dotyczących bezpieczeństwa informacji  

i ochrony danych osobowych. 

P7S_KK 

BIODO_K02 

Jest gotów do uznawania roli i znaczenia wiedzy  

z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony 

danych osobowych w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych w zakresie organizacji  

i zarządzania oraz wyszukiwania informacji  

P7S_KO 



 

 

i zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

BIODO_K03 

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 

menedżera bezpieczeństwa informacji, inspektora 

danych osobowych oraz audytora systemu 

zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarówno 

w kontekście lokalnym i globalnym,  

z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych, w tym:  

 rozwijania dorobku zawodu,  

 podtrzymywania etosu zawodu, 

  przestrzegania i rozwijania zasad etyki 

zawodowej oraz działania na rzecz 

przestrzegania tych zasad. 

P7S_KR 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Wprowadzenie do 

bezpieczeństwa informacji i 

ochrony danych osobowych 

Wykład / 

ćwiczenia 

4/4 1 

2 Nowe kierunki zagrożeń i 

dostępne zabezpieczenia 

Wykład / 

ćwiczenia 

4/4 1 

3 Ochrona danych osobowych – 

uwarunkowania prawne w 

Polsce i na świecie 

Wykład / 

ćwiczenia 

8/8 1 

4 Zadania i odpowiedzialność 

Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych 

Wykład / 

ćwiczenia 

4/4 1 

5 Zarządzanie bezpieczeństwem 

informacji w międzynarodowych 

grupach kapitałowych 

Wykład / 

ćwiczenia 

4/4 1 

6 Praktyczne aspekty tworzenia 

dokumentacji z zakresu ochrony 

danych osobowych 

Wykład / 

ćwiczenia 

6/10 4 

7 Zarządzanie ciągłością działania 

organizacji wg ISO 22301 

Wykład / 

ćwiczenia 

6/10 2 

8 Aspekty prawne związane z 

incydentami bezpieczeństwa 

informacji 

Wykład / 

ćwiczenia 

4/4 1 

9 Zarządzanie incydentami 

bezpieczeństwa informacji 

Wykład / 

ćwiczenia 

4/4 1 



 

 

10 Zarządzanie bezpieczeństwem 

informacji wg normy ISO/IEC 

27001 

Wykład / 

ćwiczenia 

8/8 2 

11 Zarządzanie ryzykiem wg norm 

ISO 31000, ISO 27005 – 

praktyczne warsztaty 

Wykład / 

ćwiczenia 

8/8 4 

12 Wdrażanie systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji 

zgodnego z ISO/IEC 27001 – 

praktyczne warsztaty 

Wykład / 

ćwiczenia 

4/12 4 

13 Audytowanie wdrożonego 

systemu zarządzania wg ISO/IEC 

27001 –  praktyczne warsztaty 

Wykład / 

ćwiczenia 

4/12 4 

14 Wartość informacji – wywiad 

gospodarczy a funkcjonowanie 

przedsiębiorstw 

Wykład / 

ćwiczenia 

4/4 1 

15 Socjotechnika w pozyskiwaniu 

informacji 

Wykład / 

ćwiczenia 

4/4 1 

16 Efektywna komunikacja w 

zarządzaniu i sytuacjach 

kryzysowych 

Wykład / 

ćwiczenia 

4/4 1 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 16 (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończenie studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu końcowego (na koniec 

studiów) w formie testu sprawdzającego wiedzę oraz obecność  przynajmniej na 70% zajęć 

dydaktycznych. 

 


