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BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
W ADMINISTRACJI I BIZNESIE

CEL STUDIÓW
Zasadniczym celem studiów podyplomowych BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ADMINISTRACJI

I BIZNESIE jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu
ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

ADRESACI STUDIÓW
Pracownicy, którzy zamierzają się specjalizować w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji
niejawnych
Osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje administratora danych osobowych, administratora
bezpieczeństwa informacji, rzeczników prasowych, pracowników kadrowych w urzędach administracji rządowej i
samorządowej
Pracodawcy
Inne podmioty mające w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi w celu podniesienia kwalifikacji
Absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie,
informatyka lub ekonomia)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
Zajęcia na studium kończą się egzaminem końcowym w formie testu, obejmującego pytania z zakresu tematyki objętej
programem studium.
W trakcie zajęć odbywają się zaliczenia z przedmiotów wymienionych poniżej polegające na pracy grupowej:
Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa (prawo
konstytucyjne, administracyjne, cywilne, pracy, karne
Prawne i praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych (bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo
przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne, standardy ochrony informacji niejawnych w UE, bezpieczeństwo
informacji biznesowej, archiwizowanie dokumentów niejawnych)
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium Bezpieczeństwo Informacji w
Administracji i Biznesie w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Podstawy prawne (międzynarodowe, europejskie, krajowe) ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
System ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa (prawo
konstytucyjne, administracyjne, cywilne, pracy, karne)
Prawne i praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu danych osobowych (bezpieczeństwo informacji,
bezpieczeństwo dokumentów, obieg dokumentów)
Prawne i praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych (bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo
przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne, standardy ochrony informacji niejawnych w UE, bezpieczeństwo
informacji biznesowej, archiwizowanie dokumentów niejawnych)
Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej
Ochrona informacji niejawnych w stanach kryzysowych i nadzwyczajnych
Sytuacja prawna administratorów danych osobowych (kwestie praw, obowiązków i odpowiedzialności prawnej)
Etyka zawodowa
Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony informacji niejawnych i danych osobowych
Zajęcia integracyjne
Seminarium
Praca końcowa
Egzamin końcowy
Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 240*
* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ
Warsztaty
Zajęcia warsztatowe prowadzą wybitni specjaliści
Wykłady akademickie
Wykłady są prowadzone przez znanych i cenionych przedstawicieli polskiej nauki i radców prawnych.
Istnieje możliwość (na wniosek zainteresowanych) przeniesienia części wykładów na platformę elearningową , równocześnie ograniczając ilość zjazdów

WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzić będą m.in.
Dr hab. Andrzej Urbanek prof. nadzw. AP
Dr hab. inż. Mieczysław Koziński prof. nadzw. AP
Dr Sylwia Kosznik- Biernacka
Dr Joanna Grubicka
Dr inż. Krzysztof Rogowski
Mgr inż. Mariusz Terebecki
Mgr inż. Zbigniew Olszówka
Mgr Maciej Zaorski

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
w soboty - 8.45-17.30
w niedziele - 8.45-15.45

TERMINY ZJAZDÓW
Pierwszy zjazd 17-18.03.2018

ZASADY NABORU
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

rekrutacja trwa do 10 marca 2018 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2018 roku.*

WYMAGANE DOKUMENTY
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
kopia dowodu osobistego
kopia dowodu wpłaty wpisowego
Dodatkowe dokumenty obowiązujące cudzoziemców:
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania
kopia aktualnego ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.
* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

ETAPY REKRUTACJI
1.
Uzyskanie podstawowych
informacji
Prosimy o zapoznanie się z
opisem interesującego
Państwa kierunku i
sprawdzenie zasad naboru

2.
Rejestracja
Pierwszą czynnością w
procesie rekrutacji jest
wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, który
dostępny jest na stronie
internetowej uczelni

3.
Rejestracja
Opłata wpisowa
Opłata rekrutacyjna
Opłatę rekrutacyjną
należy uiścić na konto
uczelni

OPŁATY ZA STUDIA
Wpisowe: 50 zł
Cena: 3600 zł - możliwość płatności w dwóch ratach po 1850 zł każda lub w 10 ratach po 380 zł

FAKTURY
Osoby zainteresowane otrzymają faktury

KONTAKT
tel.: 59 8405408
tel. kom.: 501501704
Email: kcsib@apsl.edu.pl

e-mail: sylwia.kosznik-biernacka@apsl.edu.pl

