COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

STUDIA PODYPLOMOWE
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Cel studiów:
Wyposażenie słuchacza w umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zadań Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i aktów
wykonawczych; przygotowanie słuchacza do pełnienia roli IODO w nowych ramach prawnych po
wprowadzeniu reformy Unii Europejskiej w obszarze ochrony danych osobowych.
Adresaci:
Studia kierowane są do osób, które planując swoją ścieżkę kariery myślą o objęciu stanowiska
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także do prawników (adwokatów, radców prawnych),
administratorów danych, pracowników działów kadr, wyższej kadry kierowniczej, absolwentów
studiów wyższych realizujących problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych w
administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach.
Czas trwania: 2 semestry - 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się podczas sobotnioniedzielnych zjazdów (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa zjazdy w miesiącu.
Opłata za studia:
Opłata za studia wynosi 3200 zł (możliwa płatność w dwóch ratach po 1600 zł).
Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, pokój nr 14
w budynku D, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe"

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej liczby kandydatów.

AKADEMICKIE CENTRUM KOMPETENCJI
www.ack.collegiumwitelona.pl
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 14, budynek D.
e-mail:podyplomowe@collegiumwitelona.pl

WYKAZ PRZEDMIOTÓW
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
I semestr
Lp. Przedmiot

L. godz.

1.

Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych

12

2.

Regulacje prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz
prawa osób, których dane dotyczą

20

3.

Cyberprzestępczość

10

4.

Wybrane zagadnienia prawa informacyjnego i nowych technologii

18

5.

Środki techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych

16

6.

Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

4
Razem:

80

II semestr
Lp. Przedmiot

L. godz.

1.

Przetwarzanie danych osobowych w wybranych obszarach życia
społecznego i gospodarczego

20

2.

Odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony danych osobowych

14

3.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną a ochrona danych osobowych

12

4.

Orzecznictwo w zakresie ochrony danych osobowych

16

5.

Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych

18
Razem:

80

