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Tabela zgodności dla Studiów podyplomowych w zakresie prawa ochrony danych osobowych 
 

 

 

Tabela zgodności efektów uczenia się 

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty uczenia się: 

Kod składnika opisu poziomu 

charakterystyki drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 

kwalifikacji: 

uzyskiwanych w 

ramach systemu 

szkolnictwa 

wyższego i nauki  

o charakterze 

zawodowym 

wiedza 

EUS_W01 Posiada  aktualną i poszerzoną wiedzę  na temat systemu prawa ochrony danych osobowych, 

podmiotów obowiązanych do ochrony danych osobowych. 

P7S_WG P7Z WO 

EUS_W02 Zna polskie i unijne przepisy dotyczące danych osobowych. P7S_WG P7Z WT 

EUS_W03 Zna zasady i przesłanki przetwarzania danych osobowych. P7S_WG P7Z WT 

EUS_W04 Posiada aktualną wiedzę na temat wybranych zagadnień z zabezpieczania danych osobowych    P7S_WK P7Z WT 

EUS_W05 Posiada aktualną i poszerzoną wiedzę dotyczącą sankcji za naruszenia ochrony danych osobowych P7S_WK P7Z WT 

EUS_W06 Posiada  aktualną i poszerzoną wiedzę na temat węzłowych problemów dot. danych osobowych w 

relacji do tajemnic (służbowych, zawodowych, bankowych itp.) i informacji publicznej. 

P7S_WK P7Z WT 

EUS_W07 Posiada wiedzę na temat ochrony danych osobowych w wybranych sektorach, tj. samorząd P7S_WG P7Z WO 
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terytorialny, służba zdrowia, oświata, w instytucjach państwowych i w działalności gospodarczej 

EUS_W08 Posiada aktualną i poszerzoną wiedzę na temat roli i kompetencji organu nadzorczego. P7S_WG P7Z WT 

EUS_W09 Zna zagadnienia prawnokarnej ochrony informacji. P7S_WG P7Z WT 

EUS_W10 Potrafi zrekonstruować model ochrony informacji niejawnych. P7S_WG P7Z WT 

umiejętności 

EUS_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zdarzenia oraz zjawiska prawne występujące w systemie 

ochrony danych osobowych. 

P7S_UW P7Z UO 

EUS_U02 Prawidłowo wyszukuje, identyfikuje oraz stosuje polskie i unijne  przepisy prawne w celu 

rozstrzygnięcia konkretnych problemów i/lub wyjaśnienia zagadnień pojawiających się w systemie 

ochrony danych osobowych.  

P7S_UW P7Z UI 

EUS_U03 Prawidłowo wyszukuje, identyfikuje oraz stosuje polskie i unijne regulacje dotyczące naruszenia 

przepisów o ochronie danych osobowych. 

P7S_UW P7Z UI 

EUS_U04 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w procesie praktycznego stosowania przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

P7S_UK P7Z UO 

EUS_U05 Potrafi przygotować formularze zgody i klauzule informacyjne zgodne z nowymi przepisami o 

ochronie danych osobowych. 

P7S_UO P7Z UU 

EUS_U06 Potrafi wskazać działania naruszające zasady ochrony danych osobowych. P7S_UW P7Z UO 

EUS_U07 Potrafi identyfikować, opracowywać i przygotowywać podstawowe procedury ochrony danych 

osobowych w organizacjach. 

P7S_UU P7Z UO 

EUS_U08 Potrafi zweryfikować prawidłowość stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. P7S_UO P7Z UO 

EUS_U09 Potrafi prawidłowo ocenić poziom oraz zakres posiadanej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności 

a ponadto  podejmować działania mające na celu ich rozwój, uzupełnienie lub podwyższenie. 

P7S_UU P7Z UO 

kompetencje społeczne 

EUS_K01 Potrafi indywidualnie oraz w grupie przygotować rozwiązania konkretnych problemów i/lub 

wyjaśnienia zagadnień pojawiających się w prawie ochrony danych osobowych. 

P7S_KK P7Z KO 

EUS_K02 Potrafi pełnić funkcje w realizacji projektów związanych z funkcjonowaniem przepisów ochrony 

danych osobowych w organizacji. 

P7S_KR P7Z KW 

EUS_K03 Rozumie i docenia znaczenie prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych. 
 

P7S_KO P7Z KP 
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EUS_K04 Ma świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą naruszenie zasad i procedur związanych z ochroną 

danych osobowych. 

P7S_KK P7Z KP 

 

Imiona, nazwiska oraz podpisy osób, które opracowały efekty uczenia się (minimum 3 osoby): 

 

1. Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK 

 

2. Dr hab. Maciej Serowaniec 

 

3. Mgr Katarzyna Kiljan 

 


