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Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z Polskim
Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Analizując
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studia

podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych i jednocześnie z
zakresu bezpieczeństwa informacji, pozwalają nabyć fachową wiedzę
w przedmiotowym zakresie. Uczestnicy studiów otrzymają wiedzę i
umiejętności do rzetelnego wykonywania nałożonych na IOD i osób
zajmujących się bezpieczeństwem informacji, a nabyta wiedza
przyczyni

się

to

do

zapewnienia

odpowiedniego

poziomu

\

bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w ich jednostkach.

Plan studiów obejmuje 210 godzin, w ramach których realizowane będą następujące bloki tematyczne:












Wprowadzenie do zagadnień związanych z kontrolą systemów informacyjnych i ochroną danych osobowych;
Planowanie i realizacja kontroli, sprawdzeń i audytów w zakresie związanym z zabezpieczeniem informacji;
Zarządzanie IT. Kontrola Technologii Informacyjnej i Technologii związanych;
Planowanie i organizacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych;
Zarządzanie ryzykiem w obrębie danych osobowych;
System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013;
Audyt infrastruktury teleinformatycznej;
Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom skutkującym wyciekiem danych osobowych;
Ochrona organizacji przed wyciekiem danych osobowych;
Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością działania;
Prawne aspekty związane z ochroną danych osobowych.

Absolwenci studiów po obronie prac dyplomowych (projektowych dot. przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa w wybranym przez słuchacza obszarze )
otrzymują:
1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,
2. Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe Inspektora Ochrony Danych - IOD (Audytora ds.
bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych),
3. Prawo wpisu dla absolwentów Studiów na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.
wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z
kierunkiem ukończonych studiów - Regulamin Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW ,
4. możliwość publikacji wybranych prac projektowych w Kwartalniku KontrolerINFO
5. Aktywny udział w forach audytu z możliwością prezentacji własnego projektu - cakw.pl.
Zajęcia prowadzić będą praktycy, specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych współpracujący z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie.

