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Załącznik do uchwały nr 323 Senatu SGH 
z dnia 21 listopada 2018 r. 

 

Program studiów podyplomowych  
„Ochrona instytucji i klientów na rynku usług finansowych” 

 

Cel studiów podyplomowych 

 
Celem studiów podyplomowych jest kształcenie kadry specjalistów zajmujących się 
bezpieczeństwem informacji na rynku usług finansowych. Wiedza zdobyta i pogłębiona w trakcie 
studiów powinna mieć praktyczne zastosowanie w pracy w zakresie kształtowania polityki 
bezpieczeństwa finansowego, profilowania klienta instytucji finansowych oraz ochrony danych  
w organizacji. W trakcie trwania studiów Słuchacze zapoznają się z wiedzą i standardami z zakresu 
organizowania i wdrażania polityki RODO i PSD2 dla potrzeb zarówno jednostek administracji 
publicznej, jak i przedsiębiorstw. Wykładowcami będą przede wszystkim specjaliści mający do 
czynienia, w ramach swojej praktyki zawodowej, z różnymi aspektami ochrony oraz przetwarzania 
danych osobowych.  
 

Adresaci studiów podyplomowych 

 
Studia adresowane są do: 

• pracowników instytucji finansowych zajmujących się gromadzeniem i ochroną danych osobowych  

• specjalistów z działów audytu, kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa i ochrony danych, rozwoju 
biznesu, prawnych oraz pionów komunikacji i marketingu. 

 

Efekty uczenia się 

Wiedza 
Absolwent studiów: 

1) rozumie istotę oraz charakter i zakres regulacji dotyczących ochrony danych 
osobowych; 

2) zna prawa osób fizycznych w zakresie gromadzenia, przetwarzania i ochrony 
danych osobowych; 

3) zna zasady obowiązujące podczas przetwarzania danych osobowych; 
4) ma świadomość wycieku danych osobowych oraz posiada wiedzę jak im 

zapobiegać; 
5) potrafi identyfikować i monitorować potrzeby klientów instytucji finansowych  

w ramach procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce 4.0; 
6) potrafi stworzyć profil klienta z wykorzystaniem instrumentów ekonomii 

behawioralnej;  
7) posiada umiejętność określenia zakresu kompetencji i obowiązków 

realizowanych przez pracowników odpowiedzialnych za gromadzenie, 
przetwarzania i ochronę danych osobowych; 

8) zna wymagane zabezpieczenia dokumentacji; 
9) posiada wiedzę na temat obowiązku informacyjnego w działaniach 

marketingowych; 
10) rozumie potrzebę wyznaczania obszaru gromadzenia i zachowana 

bezpieczeństwa informacji. 

Umiejętności 
Absolwent studiów: 

1) potrafi zastosować w praktyce podstawowe zasady gromadzenia, 
przetwarzania i ochrony danych osobowych w organizacji; 

2) potrafi efektywnie wdrażać oraz monitorować system gromadzenia informacji 
w organizacji; 
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3) dostosowuje działania firmy do wymogów prawnych związanych z ochroną  
i przetwarzaniem danych osobowych; 

4) potrafi przygotować organizację do kontroli w zakresie przechowywania oraz 
przetwarzania danych osobowych; 

5) potrafi zidentyfikować niewłaściwe działania związane z bezpieczeństwem 
informacji. 

Kompetencje 
społeczne 

Po zrealizowaniu studiów absolwent: 
1) posiada umiejętności umożliwiające efektywne poszukiwanie zatrudnienia jako 

osoba odpowiedzialne za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie 
informacji w organizacji;  

2) będzie otwarty na poszukiwanie informacji oraz poszerzenie wiedzy z zakresu 
regulacji dotyczących ochrony oraz przetwarzania danych osobowych. 

 

Program Studiów 

Zjazd Nazwa przedmiotu 
Wymiar 
godzin  

Punkty 
ECTS 

I specyfika rynku usług finansowych  15 3 

II psychologiczny obraz klienta instytucji finansowych 15 3 

III jak zdobyć i wykorzystać informacje o klientach 15 3 

IV prawo ochrony danych osobowych według dyrektywy RODO 20 4 

V 
podmioty objęte wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych 
osobowych/zadania Administratora Danych Osobowych 

10 2 

VI 
narzędzia identyfikowania, oceny i monitorowania bezpieczeństwa 
informacji oraz proces wdrażania ochrony danych osobowych 

20 4 

VIII 
instrumenty nauk behawioralnych w profilowaniu klienta instytucji 
finansowych  

15 3 

IX 
znaczenie bezpieczeństwa informacji/Sankcje prawne za naruszenie 
przepisów ochrony danych osobowych 

15 3 

X 
regulacje i wymogi w zakresie dostępności usług finansowych/ 
regulacje PSD 2 

10 2 

XII nadużycia i oszustwa na rynku usług finansowych 15 3 

VIII 
wewnętrzne kodeksy/polityki/procedury/wytyczne z zakresu 
bezpieczeństwa informacji – jak skutecznie je stworzyć, monitorować  
i egzekwować 

10 2 

IX kontrola zewnętrzna bezpieczeństwa informacji– GIODO, PIP 10 2 

X historia rynków finansowych – ewolucja znaczenia informacji 10 2 

XI seminarium dyplomowe 10 2 

 Razem 190 34 

 

 
Weryfikowanie 
efektów uczenia się 

• obecność na zajęciach 

• aktywność na zajęciach 

• egzaminy cząstkowe obejmujące swoim zakresem bloki tematyczne 

• studium przypadku 

• praca końcowa 

• egzamin końcowy (obrona pracy końcowej) obejmujący zakres 
merytoryczny studiów podyplomowych 

Sposób 
dokumentacji 
efektów uczenia się 

np.: 

• listy obecności 

• protokoły egzaminacyjne 

• egzaminy 

• prace końcowe 

 


