
KATALOG PRZEDMIOTÓW

Ki erunek: Studia podyplomowe
F orma: niestacjonarne interaktywne
Rodzaj: podyplomowe

J ęzyk: polski
J ednostka organi zacyjna: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Czas trwani a: 2 Semestry
Li czba ECTS w

programi e: 34

Li czba godzi n: 210 (wykład: 114, ćwiczenia: 30, inne: 66)
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Administrator i inspektor danych osobowych

Kod:  NET_2_009.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, projekt: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Kurs obejmuje praktyczne aspekty wykonywania zawodu inspektora ochrony danych osobowych.

Treści  programowe: 
1. P rzetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji pracowników oraz zatrudnienia. 
2. P rzetwarzanie danych osobowych w warunkach pracy zdalnej. 
3. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych. 
4. Ocena ryzyka i skutków procesów przetwarzania danych osobowych. 
5. Naruszenia danych osobowych. 
6. Zasady przetwarzania danych osobowych w marketingu.

3/10



Bezpieczeństwo danych

Kod:  NET_2_008.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, projekt: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

P odstawowym elementem kursu jest pozyskanie przez studenta wiedzy na temat realizacji testów
bezpieczeństwa z podziałem na testy manualne oraz automatyczne. Tworzenie raportów oraz oceny
ryzyka, po przez wykorzystanie odpowiednich schematów oraz analizy przykładowej infrastruktury. W
ramach powiązanej tematyki w trakcie kursu zostaną poruszone również techniczne aspekty odnoszące
się do polityki bezpieczeństwa oraz przepisów RODO.

Treści  programowe: 
1. Audyt bezpieczeństwa w firmie. 
2. Analiza ryzyka. 
3. P olityka bezpieczeństwa. 
4. Zabezpieczenie pracy zdalnej oraz urządzeń mobilnych. 
5. Spotkanie z praktykiem - nowoczesne metody monitoringu infrastruktury.
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Prawo pracy

Kod:  GEN_1_027.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Kurs jest poświęcony praktycznemu stosowaniu prawa pracy. Kurs dotyczy relacji istniejących pomiędzy
pracownikiem i pracodawcą. Obejmuje relacje indywidualne (pracownik - pracodawca), jak i zbiorowe
(organizacja pracowników - pracodawca). Kurs wprowadza w podstawowe zasady rządzące relacjami
pracownik - pracodawca, w prawa i obowiazki stron, wskazuje na zasady zatrudniania i zwalniania
pracowników w oparciu o obowiązujace przepisy. P ozwala na zapoznanie się z odmiennościami prawa
pracy na tle innych stosunków prawnych.

Treści  programowe: 
1. Źródła i funkcje prawa pracy 
2. Umowa o pracę 
3. Nawiązanie stosunku pracy 
4. Rozwiązanie stosunku pracy 
5. Czas pracy 
6. Urlopy pracownicze 
7. Uprawnienia rodzicielskie. 
8. Młodociany pracownik 
9. Spory z zakresu prawa pracy
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Wprowadzenie do studiów

Kod:  GEN_2_024.100

ECTS:  1

Li czba godzi n: 30 (wykład: 9, projekt: 21)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z

Opi s przedmi otu:

Kurs wprowadzający do studiów i studiowania. Obejmuje swoim zakresem przedstawienie systemu
szkolnictwa wyższego, sposobu funkcjonowania Naszej Uczelni (w tym zasad BHP oraz systemu
CloudA) oraz problematyki studiów na tle rynku pracy. W drugiej części przedstawione są aspekty
funkcjonowania bilbioteki oraz standardy bibliograficzne oraz edycyjne obowiązujące na Uczelni.

Treści  programowe: 
1. System szkolnictwa wyższego. 
2. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. 
3. P odstawowe akty prawa wewnętrznego. 
4. Organizacja procesu dydaktycznego z systemem CloudA. 
5. Zasady BHP. 
6. Rynek pracy. Wyzwania stojące przed studentem. 
7. Biblioteka w erze informatyzacji. 
8. Standardy edycyjne.
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Administracja danymi osobowymi

Kod:  NET_1_003.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 30)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Kurs obejmuje wszystkie praktyczne aspekty europejskiego prawa i praktyki w zakresie ochrony danych
osobowych. Analizie zostanie poddana problematyka danych osobowych, w tym zasady ich przetwarzania.
W trakcie kursu szczegółowo przedstawione zostanie ogólne rozporządzenie o ochronie danych
(RODO), a także odpowiednie decyzje Trybunału Sprawiedliwości oraz kluczowe wytyczne Europejskiej
Rady Ochrony Danych i innych instytucji.

Treści  programowe: 
1. Terminologia i definicje. 
2. Zasady ochrony danych. 
3. Odpowiedzialność i przejrzystość. 
4. Uzasadnienia przetwarzania danych. 
5. Dane osobowe kategorii specjalnej. 
6. P rawa osób fizycznych. 
7. Bezpieczeństwo danych. 
8. P owiadamianie o naruszeniach bezpieczeństwa. 
9. Outsourcing. 
10. Rola inspektora ochrony danych. 
11. Oceny wpływu na ochronę danych. 
12. Międzynarodowe przekazywanie danych. 
13. Egzekwowanie przez organy nadzorcze. 
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Bazy danych

Kod:  ICT_1_002.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Kurs umożliwia zrozumienie sposobu gromadzenia, prezentacji i wyszukiwania danych w systemach baz
danych, głównie opartych o model relacyjny. Student zyskuje wiedzę na temat projektowania relacyjnych
baz danych (projektowanie schematów baz danych) i ich implementacji w systemach serwerowych na
przykładzie Microsoft SQL Server.

Treści  programowe: 
1.P rojektowanie relacyjne bazy danych. 
2.P osługiwanie się językiem SQL. 
3.Implementowanie baz relacyjnych w systemach serwerowych (w szczególności Microsoft SQL

Server). 
4.Tworzenie projektu prostej bazy danych (wraz z oprogramowaniem procedur składowanych, funkcji i

wyzwalaczy). 
5.Znaczenie i rola współczesnych systemów baz danych. 
6.Relacyjny model danych. 
7.P odstawy języka SQL. 
8.P odstawowe zasady transakcyjnego przetwarzania danych. 
9.Tworzenie indeksów. P odstawowa struktura indeksowa (drzewo B+). 
10.Budowa prostych systemów baz danych. 
11.Wykorzystanie baz danych w systemach informacyjnych. 
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Narzędzia informatyki

Kod:  ICT_1_007.100

ECTS:  3

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, laboratorium: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętność posługiwania się podstawowym
oprogramowaniem, wykorzystywanym przez użytkowników komputerów osobistych (graficznym i
znakowym systemem operacyjnym oraz pakietami biurowymi). Celem kursu jest również wyrównanie
poziomu umiejętności w zakresie, który obejmuje kurs, z uwagi na zróżnicowany poziom umiejętności
studentów, oraz zapoznanie studentów z siecią komputerową WSB-NLU.

Treści  programowe: 
1.Wprowadzenie do zagadnień związanych z obsługą współczesnych systemów komputerowych. 
2.Obsługa systemu Clouda, zapoznanie z forum. 
3.Obsługa pakietów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny). 
4.Tworzenie prezentacji multimedialnych. 
5.Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych. 
6.Zastosowanie ankiet i formularzy Google. 
7.Użytkowe aspekty systemu operacyjnego Windows. 
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