90 platser

Cybersäkerhet

15 Yh-poäng | Start 22 mars i Zoom | Sista ansökningsdag 27 februari
Välkommen till en spännande Yh-kortkurs,
Cybersäkerhet.

Nu gäller det att kunna arbeta systematiskt med
cybersäkerhet!

Det finns ett stort behov av att höja kompetens
och medvetenhet inom cybersäkerhet och
cyberförsvar i Sverige, inte minst efter alla
nya lagar, som GDPR, NIS-direktivet och
säkerhetsskyddslagen. Hotbilden mot landet är
också en utmaning och anledning till det ökade
behovet av kompetens hos företag, organisationer
och myndigheter.

Här erbjuds nu möjligheten att på deltid
vässa sig för att kunna hantera utmaningarna.
Yh-kortkursen Cybersäkerhet genomförs med
fem lärarledda och tio självstudiedagar under tio
veckor. Med en studietakt på 30 procent kan du
självklart arbeta parallellt med utbildningen.

I samarbete med:

Korta utbildningar inom Yrkeshögskolan är ett
koncept som ger nya möjligheter till kompetens
utveckling. Utbildningarna passar bra för dig som
vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av
omställning.

KUNSKAPER/FÄRDIGHETER/KOMPETENSER

UTBILDNINGEN GER KUNSKAPER OM/I

Î hotbild, lagar och regler samt metoder och
arbetssätt inom cybersäkerhetsområdet
Î säkra ekosystem och försörjningskedjor

UTBILDNINGEN GER FÄRDIGHETER I ATT

Î kunna arbeta systematiskt med cybersäkerhet
Î praktiska moment såsom riskanalys, incident

klassificering/-kategorisering, och krishantering

UTBILDNINGEN GER KOMPETENSER FÖR ATT

Î utforma ett systematiskt säkerhetsarbete för att

aktivt kunna bidra till sin organisations uppbyggnad
och efterlevnad av ledningssystem och ramverk
inom cybersäkerhetsområdet
Î implementera säkerhet i interna utvecklingsprocesser

Denna utbildning i cybersäkerhet består av fem delkurser som är upplagda för att successivt
öka de studerandes kunskaper och kompetenser, och därmed ge färdigheter i deras
fortsatta arbete med cybersäkerhet.

STUDIEPLAN

1. Hotaktörer, hotlandskap och påverkansoperationer – 3 Yh-poäng
En kurs som bygger på de studerandes kunskap inom området genom att få en förståelse
för samhällets aktuella hotbild, hur den har förändrats och vilka trender som är att se.
2 och 3. Systematiskt cybersäkerhetsarbete – 6 Yh-poäng
Två kurser som ger studerande en förståelse för begreppet cybersäkerhet, hur det förhåller
sig till övrigt säkerhetsarbete och en färdighet i hur man arbetar systematiskt med detta.
4. Hantering av säkerhetsincidenter – 3 Yh-poäng
En kurs som ger de studerande färdigheter att hantera incidenter och kriser som kan uppstå,
med koppling till den hotbild som har presenterats i föregående kursmoment.
5. Digitala transformationer och säkra ekosystem – 3 Yh-poäng
En kurs som slutligen bygger på de studerandes kunskap kring organisationers
försörjningskedjor, med koppling till andra organisationer och interna/externa beroenden (så
kallade ekosystem).
Summa: 15 Yh-poäng

Cybersäkerhet
Start 22 mars i Zoom. Sista ansökningsdag
27 februari. Max 90 studerande

FAKTA

Behörighetskrav:

• Gymnasieexamen
• Yrkeserfarenhet om minst 1 år från säkerhetsrelaterat

arbete på heltid alternativt minst 2 år av godkända studier
inom säkerhet på eftergymnasial nivå.

Urval:
Vid fler sökande än antal platser görs ett urval. Vid urval
av behöriga sökande till utbildningen används följande
urvalsgrunder:

• Yrkeserfarenhet
• Tidigare utbildning

Ledningsgruppen
I utbildningens ledningsgrupp
är personer från följande företag
och organisationer representerade:

• Kronan Säkerhet
• Svenska Kraftnät
• Locum
• Projsec AB
• Stockholms stad
• Tryggare Sverige
• Förvaltningsrätten
• Fairdeal Group AB
• Riksdagen
• Secnet
• Combitech
• Försvarsmakten
• Säkkon
• Ramboll
• Arbetsmarknadsförvaltningen
• Företagsuniversitetet

Cybersäkerhet startar i Stockholm
Yh-kortkursen riktar sig till ansvariga för säkerhet och informationssäkerhet i alla
typer av organisationer. Du är kanske säkerhetschef, informationssäkerhetschef eller
säkerhetssamordnare. Cybersäkerhet startar den 22 mars i Zoom. Anmäl ditt intresse
före den 27 februari.
Du ska ha yrkeserfarenhet om minst ett år från säkerhetsrelaterat arbete på heltid
alternativt minst två år av godkända studier inom säkerhet på eftergymnasial nivå.
När du bokar dig på Företagsuniversitetets hemsida, ska du registrera ett konto. I
ansökan laddar du upp dina gymnasiebetyg samt ditt cv där du noga beskriver din
yrkeserfarenhet och eventuella eftergymnasiala utbildningar.

ANSÖKAN

Vill du få förbättrad kunskap inom området
cybersäkerhet och veta hur du kan bidra till
ett tryggare samhälle? Då är denna kortkurs i
cybersäkerhet något för dig!
Pernilla Rönn, CISM Head of Division
Cyber Security, Combitech AB

Cybersäkerhet (15 poäng, 10 veckor)
– start 22 mars
– totalt 5 lärarledda dagar: 22/3, 7/4, 19/4, 3/5, 17/5
– utbildningen pågår i 10 veckor med 1 lärarledd dag
och 2 självstudiedagar varannan vecka
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig
till Katarina Olsson, 070-142 21 85 via mejl:
yh@foretagsuniversitetet.se

Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se
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