
Kierunek: Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach 

medycznych 

 

1. DO KOGO SKIEROWANE SĄ STUDIA: 

 

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach 

medycznych kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia 

(magisterskich, inżynierskich i licencjackich). Podstawowym celem proponowanych 

studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej realizacji 

czynności związanych z obsługą pacjenta, administrowaniem systemami  IT w służbie 

zdrowia, problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.  

Rozległa wiedza będzie obejmować treści podstawowe i zaawansowane, które pozwolą 

słuchaczom na odpowiedzialne zaplanowanie i przeprowadzanie takich audytów oraz 

wyposażenie ich w szereg umiejętności celem praktycznego wykorzystania. 

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 230 godzin. Program studiów umożliwia uzyskanie 

przez słuchacza 32 punktów ECTS.  

 

3. WYKAZ PRZEDMIOTÓW:  

 

Wprowadzenie do bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w podmiotach 

medycznych, Prawne aspekty związane z ochroną danych w podmiotach medycznych, 

Planowanie i realizacja audytów wewnętrznych realizowanych w szpitalach i innych 

placówkach medycznych, Fizyczne zabezpieczenie budynków, stref, pomieszczeń, 

specjalistycznych urządzeń, personelu medycznego i pacjentów, System zarządzania 

bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia, Zarządzanie ryzykiem, Metodyka oceny  

i szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem kategorii szczególnie chronionych w 

jednostkach opieki zdrowotnej, Informatyka śledcza, System zarządzania ciągłością 

działania w jednostkach opieki zdrowotnej.  

 

4. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:  

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu 

nauk podstawowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, bezpieczeństwa 

informacji oraz wykonywania audytów w podmiotach leczniczych. Program studiów 

umożliwia zdobycie przez studentów poszerzonej wiedzy i umiejętności praktycznych 

związanych z prowadzeniem działalności audytorskiej. Ponadto absolwent zdobędzie 

wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem samodzielnym badaniem czy proces 

zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą 



ochronę zasobów i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury 

informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. 

Przez włączenie na zajęciach praktycznych metod pracy indywidualnej oraz zespołowej 

słuchacze będą biegle poruszać się w zakresie stosowanych zabezpieczeń i funkcjonowania 

systemów informatycznych, a także będą potrafili zidentyfikować wszelkie podatności  

i ryzyka pojawiające się w systemach i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze. 

 

 

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 otrzymają bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej 

PIKW. Link do Regulaminu Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów 

Wewnętrznych PIKW: pikw.pl/regulamin 



 

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów 

Wewnętrznych (KLPAiKW) można znaleźć pod linkiem: pikw.pl/krajowa-lista-

profesjonalnych-audytorow-i-kontrolerow-wewnetrznych 

Absolwenci studiów po obronie prac dyplomowych (projektowych) otrzymują: 

 Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, 

 Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający  kompetencje 

zawodowe w studiowanym zakresie, 

 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.  

 

 


