Wrocław, dnia 31 maja 2017 r.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych
w roku akademickim 2017/2018
Zadaniem studiów jest podnoszenie kwalifikacji (związane zwłaszcza z przygotowaniem do wdrożenia
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE), pracowników administracji publicznej i innych
podmiotów organizacyjnych mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi. Jego
uczestnikami mogą więc zostać wszystkie osoby w nich zatrudnione mające styczność z
przetwarzaniem danych o charakterze osobowym, poczynając od informacji o pracownikach czy
członkach organizacji a na informacjach dotyczących klientów kończąc. W szczególności przeznaczone
jest jednak dla osób, które obecnie pełnią funkcje administratora bezpieczeństwa informacji a w
przyszłości Inspektora Ochrony Danych (zgodnie z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych UE – r.o.d.o.). Podstawowym efektem do którego dążą prowadzący jest przekazanie wiedzy i
umiejętności pozwalających na samodzielne wdrożenie reguł funkcjonowania administratorów danych
i podmiotów przetwarzających dane wynikających z r.o.d.o. Przeprowadzana wszechstronna analiza
podstawa prawnych, wytycznych grupy art. 29, oraz innych źródeł wsparte dyskusjami na zajęciach,
uczestnictwem w konferencjach naukowych i uzupełnione dużą ilością zajęć praktycznych pozawala na
wypracowanie umiejętności dających możliwość podejmowania wyzwań stojących przed Inspektorami
Ochrony Danych po 25 maja 2018 roku.
Zajęcia prowadził będzie zespół specjalistów praktyków, twórców wielu publikacji dogłębnie znających
poruszaną problematykę, który składać się będzie m.in. z:










prof. dra hab. Mariusza Jabłońskiego
dra hab. prof. UWr. Dariusza Adamskiego
dra hab. Michała Bernaczyka
dra Macieja Kaweckiego
dra Pawła Litwińskiego
dr Marleny Sakowskiej - Baryły
dra Krzysztofa Wygody
mgr inż. Tomasza Izydorczyka
mgr inż. Tomasza Radziszewskiego

Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
Poziom kształcenia: studia podyplomowe
Profil studiów: ogólnoakademicki
Forma prowadzenia studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela) w wymiarze co
najmniej 150 godzin dydaktycznych.
Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Zasady odpłatności: 5000 zł (pięć tysięcy złotych) za dwa semestry, płatne zgodnie z
postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest przewidziana opłata
rekrutacyjna,
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w regulaminie
studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia,

Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 1 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r.
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być
przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:
a.
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b.
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
c.
kserokopię dowodu osobistego poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą
dokumenty.
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając
wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody
nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na
pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia
usług edukacyjnych.
PROGRAM STUDIÓW
Program Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych zakłada dwa semestry nauki w
trybie niestacjonarnym.
Obejmować będzie maksymalnie 195 godzin zajęć w formie wykładów i warsztatów. Ogólna
liczba punktów ECTS dla przedmiotowych studiów: 56.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 6 przedmiotów oraz przystąpić
do 3 egzaminów w formie ustnej (zgodnie z planem studiów). W drugim semestrze słuchacze
zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 10 przedmiotów oraz przystąpić do 2 egzaminów w formie ustnej
(zgodnie z planem studiów).
I SEMESTR STUDIÓW (67 h) (ECTS 21)

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa przedmiotu
Geneza ochrony danych
osobowych i jej miejsce w
systemie prawa
Ochrona danych
osobowych w świetle
dotychczasowych
standardów prawa
międzynarodowego i
wspólnotowego
Zasady przetwarzania
danych osobowych w
prawie krajowym i
unijnym
Realizacja uprawnień
podmiotu danych w
kontekście postępowań
skargowych, prawo do

Forma zajęć

Liczba
godzin

Forma
Punkty
zaliczenia ECTS

Prowadzący
pracownik UWr/praktyk
dr K. Wygoda

Wykład

3h

zaliczenie

1
pracownik UWr
dr hab. D. Adamski, prof.
nadzw. UWr

Warsztaty

15 h

Wykład /
warsztaty

4h/
5h

Wykład

8h

zaliczenie

3

egzamin

3

zaliczenie

3

pracownik UWr/praktyk
dr K. Wygoda
(4 h)
praktyk dr P.Litwiński
(5 h)
praktyk
dr M. Sakowska-Baryła

sprzeciwu
5.

Status informacyjny
jednostki

7.

Ochrona danych a dostęp
do informacji publicznej
Założenia i recepcja
Dyrektywy (UE) 2016/680
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.

Metodyka szacowania
ryzyka

6.

9.

Transgraniczne
przetwarzanie danych
osobowych –
dotychczasowe
rozwiązania i perspektywa
r.o.d.o.

Wykład

8h

egzamin

pracownik UWr./praktyk
prof. dr hab. M. Jabłoński

2

Wykład

6h

egzamin

3

Wykład

6h

zaliczenie

2

Wykład

6h

zaliczenie

2

pracownik UWr./praktyk
prof. dr hab. M. Jabłoński;
(3 h)/E
pracownik UWr/praktyk
dr hab. M. Bernaczyk (3 h)
pracownik UWr./praktyk
dr K. Wygoda
praktyk
mgr inż. T. Radziszewski

pracownik UWr/praktyk
dr K. Wygoda (3 h)
Wykład /
warsztaty

3h/
3h

zaliczenie

praktyk dr P.Litwiński
(3 h)

2

II SEMESTR STUDIÓW (128 h) (ECTS 35)
Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Lp.

1.

2.

3.

4.
5.

Krajowy organ ochrony
danych osobowych (na II
semestr)
Recepcja Ogólnego
rozporządzenia o
ochronie danych UE w
polskim systemie prawa

Procedury udostępniania
informacji ze zbiorów na
gruncie r.o.d.o. i regulacji
szczególnych
Odpowiedzialność cywilna,
pracownicza i karna z
tytułu bezprawnego
przetwarzania danych
osobowych oraz zasady
nakładania kar
finansowych przez
krajowy organ nadzorczy
Zasady tworzenia i
prowadzenia

Liczba
Forma Punkty Prowadzący
godzin zaliczenia ECTS
praktyk

Wykład /
warsztaty

Wykład

6h/
4h

zaliczenie

4

12 h

zaliczenie

2

Wykład /
warsztaty

6h/
6h

zaliczenie

4

wykład
Wykład /
warsztaty

10 h
6h/
12 h

zaliczenie

3

egzamin

5

pracownik UWr /praktyk
dr K. Wygoda 4 h
praktyk dr Maciej Kawecki
8h
Pracownik UWr/praktyk
dr hab. M. Bernaczyk (4
h W)
pracownik UWr/praktyk
dr K. Wygoda (2 h W +
2 war.),
praktyk
mgr inż. T.
Radziszewski (4 h
war.)
pracownik UWr/praktyk
dr hab. M. Bernaczyk

pracownik UWr / praktyk
dr K. Wygoda, praktyk

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

dokumentacji procesów
przetwarzania danych

(4 h W + 6 h war.) /E
mgr inż. T.
Radziszewski (2 h W +6
h war.)

Ponowne wykorzystanie
informacji z sektora
publicznego a ochrona
danych osobowych
Status i zadania ABI / IOD
w świetle Ogólnego
rozporządzenia o ochronie
danych UE i standardów
polskich
Aspekt proceduralny
wykonywania obowiązków
Administratora danych
(współadministratorów i
podmiotów
przetwarzających) w
relacji z krajowym
organem nadzorczym
Praktyczne aspekty
postępowania
odwoławczego przed
sądami administracyjnymi
Warsztaty – praktyka
ochrony danych
osobowych realizacja
obowiązków ABI / IOD
Projektowanie systemu
zabezpieczeń procesów
przetwarzania danych
(ocena skutków dla
ochrony danych,
konsultacje, szacowanie
ryzyka, postępowanie z
ryzykiem, dobór
zabezpieczeń)

prof. dr hab. M. Jabłoński

Kontrola i audyt procesów
przetwarzania danych

Wykład

8h

zaliczenie

2
pracownik UWr/praktyk
dr K. Wygoda

Wykład

6h

zaliczenie

2
praktyk
dr M. Sakowska - Baryła

Wykład /
warsztaty

6h/
4h

zaliczenie

2
praktyk
dr M. Jaworska

warsztaty

6h

zaliczenie

2
praktyk
dr P. Litwiński

Ćwiczenia

12 h

zaliczenie

3
praktyk mgr inż. T.
Rradziszewski (6 h W +
2 war.)
praktyk mgr inż T.
Izydorczyk (8 h war.)

Wykład /
warsztaty
Wykład /
warsztaty

6h/
10 h
3h/
5h

egzamin

Zaliczenie

4

2

pracownik UWr/praktyk
dr K. Wygoda (3 h W)/
praktyk mgr inż. T.
Radziszewski (5 h war.)

