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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 

 

I. Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Bezpieczeństwo transgraniczne 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Ochrona danych osobowych 

7. Kod zajęć BT.O.III1.4 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe do wyboru 

9. Status zajęć fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
semestr II 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator zajęć  

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
dr Andrzej Kawecki 

 

2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu  

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

Inne 

30 - - - - - - 

 

3. Cele zajęć 

C1 – student nabywa wiedzę na temat koncepcji, modelów oraz standardów ochrony 

prywatności i danych osobowych. 

C2 – student nabywa wiedzę na tematprawa i obowiązki podmiotu informacji osobowych, 

administratorów danych, GIODO związane z  przetwarzaniem danych osobowych i 

przepływem takich danych 

C3 – student nabywa umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu 

prostych problemów dotyczących ochrony danych osobowych 

C4 – student nabywa umiejętnośćanalizowania rozwiązań w zakresie ochrony danych 

osobowych na podstawie znajomości procedur bezpieczeństwa. 

C5– student rozwija świadomość znaczenia wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych i 

konieczności stałego jej rozwijania. 
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 

Pozytywne zaliczenie przedmiotów: Nauka o państwie i prawie.  

5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia 

się 

 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia się - 

identyfikator 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 
Zna koncepcje, modele oraz standardy ochrony prywatności i danych 

osobowych. 

K_W03 

KW_04 

W_02 

Zna prawa i obowiązki podmiotu informacji osobowych, 

administratorów danych, GIODO związane z  przetwarzaniem 

danych osobowych i przepływem takich danych. 

KW_05 

KW_10 

U_01 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu prostych 

problemów dotyczących ochrony danych osobowych.  
K_U01 

U_02 
Potrafi analizować rozwiązania w zakresie ochrony danych 

osobowych na podstawie znajomości procedur bezpieczeństwa. 
K_U03 

K_01 
Jest świadomy znaczenia wiedzy w zakresie ochrony danych 

osobowych i konieczności stałego jej rozwijania.  

K_K01 

K_K02 
 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  

(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 

Ćwiczenia 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

W1 Prawo do prywatności, geneza i ewolucja koncepcji ochrony danych osobowych, 

modele ochrony prywatności i danych osobowych, międzynarodowe standardy 

ochrony danych osobowych, projekty reform w Unii Europejskiej, konstytucyjne 

wolności oraz prawo do prywatności. 

6 

W2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

6 

W3 Ustawa o ochronie danych osobowych: podstawowe pojęcia prawne, 

podmiotowy i przedmiotowy zakres ochrony danych osobowych, przesłanki 

dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, uprawnienia podmiotu 

informacji osobowych, obowiązki administratorów danych, kompetencje 

GIODO, karnoprawna ochrona danych osobowych. 

8 

W4 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 6 

W5 Tajemnice zawodowe i funkcyjne. 4 

 Razem  30 
 

 

 

7. Metody weryfikacji efektów uczenia się/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
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Symbol 

efektu 

uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01   X     

W_02   X     

U_01   X     

U_02   X      

K_01       

X 

Obserwa

cja 

postawy 

i 

zajmowa

nego 

stanowis

ka 
 

8. Narzędzia dydaktyczne 

N1 Metody podające – wykład informacyjny W1, W4 

N2 Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie W1, W2, W3 

N3 Metody problemowe – wykład problemowy/ Metody problemowe – 

wykład konwersatoryjny 

W2, W3, W4 

N4 Metody problemowe – aktywizujące – metoda przypadków W1-W5 

N5 Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja dydaktyczna    W1-W5 
 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Kolokwium pisemne 
 

Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie przedmiotu na podstawie F1 
 

9.2. Kryteria oceny 

Sym 

bol 

efektu 

uczen

ia się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

 

 

Zna koncepcje, 

modele oraz 

standardy 

ochrony 

prywatności i 

danych 

osobowych w 

stopniu 

podstawowym 

Zaliczenie 

Zna koncepcje, 

modele oraz 

standardy 

ochrony 

prywatności i 

danych 

osobowych w 

stopniu 

podstawowym 

Zaliczenie 

Zna koncepcje, 

modele oraz 

standardy 

ochrony 

prywatności i 

danych 

osobowych w 

stopniu średnim 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

Zna koncepcje, 

modele oraz 

standardy 

ochrony 

prywatności i 

danych 

osobowych w  

stopniu 

zaawansowanym 

Zaliczenie 

Zna koncepcje, 

modele oraz 

standardy 

ochrony 

prywatności i 

danych 

osobowych w 

stopniu bardzo 

zaawansowanym 

Zaliczenie 
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przedmiotu: 

51%-60% pkt. 

przedmiotu: 

61%-70% pkt. 

71%-80% pkt. przedmiotu: 

81%-90% pkt. 

przedmiotu: 

91%-100% pkt. 

W_02 

Zna prawa i 

obowiązki 

podmiotu 

informacji 

osobowych, 

administratorów 

danych, GIODO 

związane z  

przetwarzaniem 

danych 

osobowych i 

przepływem 

takich danych w 

stopniu 

podstawowym 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

51%-60% pkt. 

Zna prawa i 

obowiązki 

podmiotu 

informacji 

osobowych, 

administratorów 

danych, GIODO 

związane z  

przetwarzaniem 

danych 

osobowych i 

przepływem 

takich danych w 

stopniu 

podstawowym 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

61%-70% pkt. 

Zna prawa i 

obowiązki 

podmiotu 

informacji 

osobowych, 

administratorów 

danych, GIODO 

związane z  

przetwarzaniem 

danych 

osobowych i 

przepływem 

takich danych w 

stopniu średnim 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

71%-80% pkt. 

Zna prawa i 

obowiązki 

podmiotu 

informacji 

osobowych, 

administratorów 

danych, GIODO 

związane z  

przetwarzaniem 

danych 

osobowych i 

przepływem 

takich danych w 

stopniu 

zaawansowanym 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

81%-90% pkt. 

Zna prawa i 

obowiązki 

podmiotu 

informacji 

osobowych, 

administratorów 

danych, GIODO 

związane z  

przetwarzaniem 

danych 

osobowych i 

przepływem 

takich danych w 

stopniu bardzo 

zaawansowanym 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

91%-100% pkt. 

U_01 

Potrafi 

wykorzystać 

wiedzę 

teoretyczną w 

rozwiązywaniu 

prostych 

problemów 

dotyczących 

ochrony danych 

osobowych w 

stopniu 

podstawowym 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

51%-60% pkt. 

Potrafi 

wykorzystać 

wiedzę 

teoretyczną w 

rozwiązywaniu 

prostych 

problemów 

dotyczących 

ochrony danych 

osobowych w 

stopniu 

podstawowym 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

61%-70% pkt. 

Potrafi 

wykorzystać 

wiedzę 

teoretyczną w 

rozwiązywaniu 

prostych 

problemów 

dotyczących 

ochrony danych 

osobowych w 

stopniu średnim 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

71%-80% pkt. 

Potrafi 

wykorzystać 

wiedzę 

teoretyczną w 

rozwiązywaniu 

prostych 

problemów 

dotyczących 

ochrony danych 

osobowych w 

stopniu 

zaawansowanym 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

81%-90% pkt. 

Potrafi 

wykorzystać 

wiedzę 

teoretyczną w 

rozwiązywaniu 

prostych 

problemów 

dotyczących 

ochrony danych 

osobowych w 

stopniu bardzo 

zaawansowanym 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

91%-100% pkt. 

U_02 

Potrafi 

analizować 

rozwiązania w 

zakresie ochrony 

danych 

osobowych na 

podstawie 

znajomości 

procedur 

bezpieczeństwa 

w stopniu 

podstawowym 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

51%-60% pkt. 

Potrafi 

analizować 

rozwiązania w 

zakresie ochrony 

danych 

osobowych na 

podstawie 

znajomości 

procedur 

bezpieczeństwa 

w stopniu 

podstawowym 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

61%-70% pkt. 

Potrafi 

analizować 

rozwiązania w 

zakresie ochrony 

danych 

osobowych na 

podstawie 

znajomości 

procedur 

bezpieczeństwa 

w stopniu 

średnim 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

71%-80% pkt. 

Potrafi 

analizować 

rozwiązania w 

zakresie ochrony 

danych 

osobowych na 

podstawie 

znajomości 

procedur 

bezpieczeństwa 

w stopniu 

zaawansowanym 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

81%-90% pkt. 

Potrafi 

analizować 

rozwiązania w 

zakresie ochrony 

danych 

osobowych na 

podstawie 

znajomości 

procedur 

bezpieczeństwa 

w stopniu bardzo 

zaawansowanym 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

91%-100% pkt. 
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K_01 

Jest świadomy 

znaczenia 

wiedzy w 

zakresie ochrony 

danych 

osobowych i 

konieczności 

stałego jej 

rozwijania 

Jest świadomy 

znaczenia 

wiedzy w 

zakresie ochrony 

danych 

osobowych i 

konieczności 

stałego jej 

rozwijania 

Jest świadomy 

znaczenia 

wiedzy w 

zakresie ochrony 

danych 

osobowych i 

konieczności 

stałego jej 

rozwijania, dążąc 

do poznawania 

nowych 

rozwiązań 

Jest świadomy 

znaczenia 

wiedzy w 

zakresie ochrony 

danych 

osobowych i 

konieczności 

stałego jej 

rozwijania, dążąc 

do poznawania 

nowych 

rozwiązań 

Jest świadomy 

znaczenia 

wiedzy w 

zakresie ochrony 

danych 

osobowych i 

konieczności 

stałego jej 

rozwijania, dążąc 

do poznawania 

nowych 

rozwiązań 

 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

1. Balicki A., Barta P., Byczkowski M., Gumularz M., Jurczyk M., Kędzierska K., Kowalik 

P., Litwiński P., Sobczak J., Stępień A., Wociór D., Ochrona danych osobowych w sektorze 

publicznym. Z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego, Warszawa, 2016. 

2. Banyś T. A.J., Bielak-Jomaa E., Kuba M., Łuczak J., Prawo ochrony danych osobowych. 

Podręcznik dla studentów i praktyków, Warszawa 2016. 

3. Banyś T., Łuczak J., Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich 

konsekwencji prawnych, Wrocław 2017. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Bargiel-Kaflik M., Chodorowski M., Cwener M., Grzelak A., Gumularz M., Laskowska E., 

Morawska K., Sokół J., Świerczyński M., Wirska P., Zięba Ł., Ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2017. 

2. Dmochowska A., Zadrożny M., Unijna reforma przepisów ochrony danych osobowych – 

analiza zmian, Warszawa 2016 

3. Gałaj-Emiliańczyk K., Dokumentacja ochrony danych osobowych. Praktyczny przewodnik 

krok po kroku, wyd. Difin S.A., Warszawa 2016. 

4. Mednis A., Prywatność od epoki analogowej do cyfrowej – czy potrzebna jest redefinicja?, 

[w:] Prywatność a jawność – bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, Warszawa 2016.  

5. Sakowska-Baryła M., Obowiązek wyznaczenia IOD w podmiotach publicznych, [w:] ABI 

Expert 2017, nr 2, s. 10-13. 

 

 

11. Macierz realizacji zajęć 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie 

efektu do 

efektów zde-

finiowanych 

dla programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposoby 

oceny 

W_01 
K_W03 

KW_04 
C1 W1-W5 N1-N5 F1 

W_02 
KW_05 

KW_10 
C2 W2-W5 

N1-N5 F1 
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U_01 K_U01 C3 W2-W5 N1-N5 F1 

U_02 K_U03 C4 W2-W5 N1-N5 F1 

K_01 
K_K01 

K_K02 
C5 - - - 

 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  30 

Udział w ćwiczeniach  - 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 30 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 10 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne 
 - 

Wykonanie projektu  - 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 10 

Suma godzin pracy własnej studenta 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 2 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne 
- 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne 
- 

 
 

 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji  

 

Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 

 

 

Przemyśl, dnia  07.03.2022 


