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PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Nazwa studiów  Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Inspektor Ochrony Danych) 

 

Liczba semestrów 2                                                                            Liczba punktów ECTS 50 

 

Dziedzina/dziedziny, w których prowadzone jest kształcenie  Dyscyplina/dyscypliny, w których 
prowadzone jest kształcenie 

Dziedzina nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu Nauki prawne – 80 % 

 Nauki o zdrowiu – 15% 

 Nauki o bezpieczeństwie – 5% 

 
 
 

 

 

I. WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA (w tym dodatkowe wymagania) 

Ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. Poświadczenie poziomu 
kwalifikacji pełnych oraz osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla 6 i 7 poziomu PRK : Dyplom ukończenia 
studiów wyższych na dowolnym kierunku studiów. 

 
 
 
 
II. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA UZYSKANE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
 
 
Charakterystyka kwalifikacji cząstkowych uzyskanych po ukończeniu studiów  podyplomowych   

 

Absolwent nabywa wiedzę na temat prawa do prywatności i ochrony medycznych danych osobowych w 

oparciu o regulacje na poziomie unijnym, konstytucyjnym i ustawowym. Studia podyplomowe adresowane 

są do osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze medycznym: szpitalach, centrach medycznych, 

ośrodkach zajmujących się zapisem, przetwarzaniem i archiwizacją danych pacjentów, farmaceutyce.  

Dyplomant  będzie miał możliwość uzyskania wiedzy niezbędnej do bycia Administratorem Danych, 

Inspektorem Ochrony Danych lub jej wykorzystania do pracy w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, w tym 

stworzenia własnych ośrodków leczniczych, badawcze lub laboratoryjnych na stanowisku związanym z 

ochroną danych osobowych.  Prowadzone zajęcia pozwolą również na zidentyfikowanie i podjęcie 

odpowiednich działań w związku z niebezpieczeństwami naruszenia ochrony danych osobowych przy 



zamówieniach publicznych, udostępnianiu informacji publicznej  czy przy ponownym wykorzystywaniu 

informacji sektora publicznego 

 
 
 
Uprawnienia związane z posiadanymi kwalifikacjami  

 
  

Absolwent otrzymuje wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie się pełnienia  funkcji Inspektora Ochrony 

Danych, a w szczególności potrafi:  wybierać i rekomendować optymalne rozwiązania dla zapewnienia 

ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, współpracować z organami ochrony danych i 

pełnić funkcję punktu kontaktowego dla organów ochrony danych w kwestiach związanych z 

przetwarzaniem, a także monitorować przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz regulacji 

wewnętrznych administratora. Absolwent posiada  umiejętności w zakresie sporządzania i prowadzenia 

dokumentacji, stosowania zasad przetwarzania danych osobowych w rejestrach medycznych, ochrony danych 

w dokumentacji medycznej. Posiada również podstawową wiedzę o nowoczesnych technologiach 

wykorzystywanych w sektorze medycznym, w tym sztucznej inteligencji (SI), Internecie rzeczy (IoT), 

zaawansowanych narzędziach diagnostycznych w medycynie spersonalizowanej - w których są 

wykorzystywane dane osobowe, a  wiedza ta jest niezbędna do objęcia ich ochroną. Absolwent jest 

przygotowany nie tylko do pełnienia stanowiska Inspektora Ochrony Danych, ale także do pracy w sektorze 

medycznym na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych (udostępnianiem 

informacji publicznej, zamówieniami publicznymi, marketingiem, archiwizacją) w tym pełnienia funkcji 

menedżerskich.  

 

III. EFEKTY UCZENIA SIĘ  DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 
Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

 

WIEDZA 
W01 Zna unijne i krajowe akty prawne regulujące ochronę danych osobowych i medycznych danych 

osobowych oraz podstawy ochrony dóbr osobistych 
W02 

 
Zna zasady funkcjonowania  instytucji ochrony danych osobowych  

W03 Zna pojęcia i klasyfikacje praw osób których dane osobowe w tym medyczne dotyczą  

W04 Posiada wiedzę na temat przetwarzania danych osobowych w tym medycznych 

W05 Zna warunki odpowiedzialności za naruszenie prawa do ochrony medycznych  danych osobowych 

W06 Posiada wiedzę o wymaganiach zawartych w normie PN-ISO/IEC 27001 

W07 Posiada wiedzę na temat mechanizmów prawnych i funkcjonowania podstawowych informatycznych 
narzędzi bezpieczeństwa danych osobowych a także niezbędnych organizacyjnych modeli zarządzania 
przetwarzanymi danymi osobowymi. 

 UMIEJĘTNOŚCI 



  

 
U01 

 
Potrafi identyfikować problemy prawne mogące pojawiać się w związku z wykorzystaniem danych 
osobowych w tym medycznych oraz rekomendować adekwatne rozwiązania dla zapewnienia ich  ochrony  

U02 
 

Posiada umiejętności predysponujące do skutecznego pełnienia funkcji Inspektora Ochrony 
Danych. 

U03 Potrafi szacować i ewaluować ryzyko oraz planować reakcję na nie 

U04 Potrafi dokonywać wykładni i interpretacji przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 

U05 Umie diagnozować potrzeby ochrony informacji w sektorze medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem  
medycznych danych osobowych  

U06 Potrafi identyfikować i  realizować obowiązki związane z przetwarzaniem medycznych danych 
osobowych. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K01 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych z uwzględnieniem wymagań prawnych i 

etycznych  
K02 Jest zdolny do prowadzenia dyskursu w ramach zespołu, mającego na celu realizację najlepszych 

rozwiązań w wyniku wspólnych prac. W efekcie podjęcia decyzji co do najlepszych rozwiązań 
pozwalających na realizację przyjętych przez niego założeń ochrony danych osobowych  

K03 Jest zdolny do skutecznej komunikacji z otoczeniem w którym pracuje 

 

................................................................................................ 
pieczęć i podpis Dyrektora Instytutu   


