Załącznik do Uchwały Nr 11/2018 Senatu UKSW z dnia 22 lutego 2018 r.

Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia
na studiach podyplomowych "Ochrona Danych Osobowych w Kościele" prowadzonych
na Wydziale Prawa i Administracji UKSW
Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS

Ochrona Danych Osobowych w Kościele

Poziom kształcenia

6 poziom PRK

Profil kształcenia
Forma studiów

Studia podyplomowe

Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta
Obszar/‐y kształcenia**

Obszar nauk społecznych

Dziedzina nauki
i dyscyplina naukowa

Dziedzina nauk prawnych, dyscyplina naukowa – prawo, nauki o administracji

Różnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach
i efektach kształcenia
prowadzonych na uczelni
Liczba punktów ECTS konieczna
dla uzyskania tytułu
zawodowego

Tabela odniesień
efektów kierunkowych
do efektów
obszarowych

60 ECTS
Symbol efektu
na kierunku

Efekt kształcenia dla absolwenta

Odniesienie do
charakterystyk
uniwersalnych i drugiego
stopnia PRK

wiedza: absolwent zna i rozumie

ODOK_W01

ODOK_W02

ODOK_W03

ODOK_W04

definiuje pojęcia i zasady z zakresu ochrony danych osobowych;
ma znajomość genezy poszczególnych instytucji; zna i rozumie
podstawową terminologię z zakresu zagadnień będących
przedmiotem studiów
zna procedury charakterystyczne dla działań podejmowanych w
obszarze ochrony danych osobowych; potrafi zastosować
terminologię z zakresu poszczególnych tematów będących
przedmiotem studiów
klasyfikuje poprawnie działania oraz terminy z zakresu ochrony
danych osobowych rozumie budowę struktur i instytucji prawnych
oraz ich zasadnicze elementy
wyjaśnia sposób powołania i znaczenie działań
podejmowanych przez organy, struktury i instytucje z zakresu
prawa i administracji; rozpoznaje istniejące relacje między tymi
strukturami; operuje pogłębioną wiedzą o systemie i organach
administracji w Polsce oraz ich relacjach z kościołami i związkami
wyznaniowymi

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WK

P6S_WK

ma pogłębioną wiedzę o prawach osób, których dane są
ODOK_W05 przetwarzane, wraz z zasadami ich ochrony z uwzględnieniem
specyfiki danych wrażliwych

P7S_WG

używa prawidłowo pojęć z zakresu słownictwa
prawno‐administracyjnego; wspiera wiedzę różnymi poglądami
ODOK_W06
przedstawicieli doktryny, rozumie znaczenie orzecznictwa i jego
główne kierunki

P6S_WK

wybiera metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,
ODOK_W07 właściwe dla dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, z zakresu
prawa i administracji

P6S_WK

identyfikuje i wyjaśnia w świetle współczesnych ujęć
ODOK_W08 teoretycznych skutki wprowadzenia zasadniczych zmian w
systemie ochrony danych osobowych

P6S_WK

wyjaśnia istotę, cele regulacji i dynamikę rozwoju współczesnych
systemów ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
oraz ich współzależność

P6S_WK

uzasadnia znaczenie rozwoju zmian w ochronie danych
osobowych w kontekście nowych zagrożeń społecznych

P6S_WK

P6S_WK

ODOK_W11

rozpoznaje obszary działań i procedury związane z pracą organów
administracyjnych, klasyfikuje obszary działań administracji
rządowej i samorządowej w omawianym obszarze

P7S_WK

ODOK_W12

ma wiedzy niezbędną do podjęcia działań jako kościelny
administrator bezpieczeństwa informacji w ramach dopuszczonej
przez RODO regulacji autonomicznej

P7S_WG

ODOK_W13

formułuje pogłębione wnioski dotyczące efektywności działań
podejmowanych w zakresie ochrony danych osobowych i prawa
do informacji

P6S_WK

ODOK_W14

rozdziela instytucje i działania podejmowane w ramach ochrony
danych osobowych i ochrony informacji a także dostępu do
informcji

P7S_WG

ODOK_W15

wspiera wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony
informacji informacjami z innych dziedzin społecznych
(zarządzanie, socjologia, statystyka)

P7S_WK

ODOK_W16

przedstawia rozwój instytucji prawnych i administracyjnych z
zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w
oparciu o posiadaną wiedzę

ODOK_W09

ODOK_W10

umiejętności: absolwent potrafi i
ODOK_U01 wybiera odpowiednie procedury prawne mogące mieć
zastosowanie w danej sytuacji: wyjaśnia i identyfikuje pojęcia z
zakresu dziedzin prawa i administracji w obszarze ochrony danych
osobowych
ODOK_U02

posługuje się swobodnie terminologią z zakresu poszczególnych
dziedzin będących przedmiotem studiów

wykorzystuje zebraną wiedzę dla dokonywania analizy zakresu
ODOK_U03 kompetencji i funkcji organów państwa i podmiotów kościelnych

P6S_UW

P7S_UW

P7S_UW

ODOK_U04

rozróżnia metody badawcze oraz działania podejmowane w
ramach pracy administracyjnej

P6S_UW

ODOK_U05

wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną: podaje podstawy
prawne, orzecznictwo i literaturę dotycząca badanych zagadnień

P6S_UW

ODOK_U06

stosuje zasady etyczne, jak również samodzielnie proponuje
rozwiązania konkretnego problemu

P7S_UW

ODOK_U07

reaguje na bieżące zmiany zachodzące w systemie prawa i
administracji na poziomie krajowym i europejskim

P7S_UW

ODOK_U08

analizuje i proponuje stosowne rozstrzygnięcia w zakresie zmian
zachodzących w systemie prawa i administracji

P6S_UW

ODOK_U09 tworzy własne opinie i prezentuje właściwe metody i analizy

P7S_UW

ODOK_U10

śledzi na bieżąco zmiany w zakresie działań podejmowanych przez
instytucje prawne i administracyjne

P6S_UW

ODOK_U11

potrafi łączyć wiedzę o działalności organów administracji z
wiedzą z dziedziny socjologii i politologii

P7S_UW

ODOK_U12

ODOK_K01
ODOK_K02
ODOK_K03

rozpoznaje instytucje i rozwiązania międzynarodowe w zakresie
ochrony danych osobowych
kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do
analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych
problemów
współpracy w rozwiązywaniu konkretnych problemów
komunikowania się i pracy w grupie

P7S_UW

P6S_KK
P6S_KK
P6S_KK

ODOK_K04

krytycznego podejścia i samodzielnego uzupełniania wiedzy i
umiejętności

P6S_KK

ODOK_K05

prawidłowego rozwiązywania problemów i przygotowania
projektów zmian w sposób przedsiębiorczy, przewidując
wielokierunkowe skutki swojej działalności

P6S_KK

ODOK_K06

kompleksowego spojrzenia na całość procesu przetwarzania
danych

P6S_KK

* niepotrzebne skreślić
** program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa dla każdego z tych obszarów procentowy
udzaił liczby punktów ects w łącznej liczbie punktów ects.

