
Kierunek: Inspektor ochrony danych osobowych 

 

1. DO KOGO SKIEROWANE SĄ STUDIA: 

 

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony 

Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także 

osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów 

informatycznych. Ponadto uczestnikami mogą być osoby odpowiedzialne za planowanie 

oraz przeprowadzanie audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz  

w organach wymiaru sprawiedliwości. Kandydaci na studia muszą posiadać kwalifikację 

pełną co najmniej na poziomie 6 PRK (czyli posiadać dyplom ukończenia studiów 

wyższych). 

 

2. CZAS TRWANIA STUDIÓW:  

 

Studia trwają dwa semestry i obejmują 220 godzin. Program studiów umożliwia uzyskanie 

przez słuchacza 32 punktów ECTS.  

 

3. WYKAZ PRZEDMIOTÓW:  

 

Wprowadzenie do zagadnień związanych z kontrolą systemów informacyjnych i ochroną 

danych osobowy, Prawne aspekty ochrony danych osobowych, Planowanie i realizacja 

kontroli, sprawdzeń i audytów w zakresie związanym z zabezpieczeniem informacji, 

Planowanie i organizacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych 

osobowych, Zarządzanie ryzykiem w obrębie danych osobowych, Projektowanie i kontrola 

obszaru bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, Inspektor ochrony danych – 

realizacja zadań ustawowych – warsztaty praktyczne, System zarządzania bezpieczeństwem 

informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013, Audyt infrastruktury 

teleinformatycznej, Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom skutkującym 

wyciekiem danych osobowych, Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością 

działania, Zarządzanie kryzysowe. Krajowy system cyberbezpieczeństwa, Bezpieczeństwo 

prawne – rozszerzone podejście.  

 

4. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:  

Studia obejmują problematykę zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także 

wykonywaniem audytów w przedmiotowym zakresie. Absolwenci studiów mogą znaleźć 

zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, 

ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia oraz wykonywać zawód 

Inspektora Ochrony Danych (IOD), audytora ds. bezpieczeństwa informacji i systemów 

teleinformatycznych oraz pełnomocnika ds. cyberprzestępczości. Absolwenci będą również 

w pełni przygotowani do wykonywania audytu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie. 

 

5. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:  



 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest: 

- zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, 

- zaliczenie egzaminu końcowego, 

- przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, 

- złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. 

 

6. WSPÓŁPRACA:  

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.  

 

Misją Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej jest konsolidowanie środowiska zawodowo 

zajmującego się audytem, systemami kontroli  wewnętrznej, bezpieczeństwem informacji, 

procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i 

zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji oraz promowanie rozwoju 

nowych dla Polski idei i profesji we współpracy z międzynarodowymi organizacjami 

zawodowymi, jak np.: ACFE, IIA, ISACA, CIPS, IFS-CIB.PIKW jako jedyny podmiot w kraju 

z ponad 20 letnią tradycją, podobnie jak organizacje międzynarodowe, o których mowa 

powyżej jest oficjalnym  członkiem NASBA, a jego zakres i forma działalności jest tożsama 

z  działalnością ww. organizacji, działających w USA, jako spółki prawa handlowego. 

Działalność PIKW jest ściśle dopasowana do specyfiki,  potrzeb i właściwości rynku w Polsce 

w przedmiotowym zakresie.  

Absolwenci studiów po obronie prac dyplomowych otrzymują: 

 Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, 

 Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje 

zawodowe Inspektora Ochrony Danych - IOD, 

 prawo wpisu dla absolwentów Studiów na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów 

i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z 

bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych 

przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów 

- Regulamin PIKW Regulamin Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i 

Kontrolerów Wewnętrznych PIKW 

 możliwość publikacji wybranych prac projektowych w Kwartalniku KontrolerINFO 

 aktywny udział w forach audytu z możliwością prezentacji własnego projektu - cakw.pl 

https://www.pikw.pl/studia-podyplomowe,18.html
http://www.pikw.pl/regulamin,art_141.html
http://www.pikw.pl/regulamin,art_141.html
http://www.kontroler.info/
http://www.cakw.pl/

