CURSUL DE CERTIFICARE

Cyber security

Specialist în Domeniul Securității Cibernetice
standardul ISO/IEC 27032
Cursul Specialist în Domeniul Securității Cibernetice vă va oferi cunoștințe valoroase referitoare
la Standardul ISO / IEC 27032, astfel încât să vă puteți pregăti pentru a detecta și a răspunde la
problemele legate de securitatea cibernetică din organizație.

SE ADRESEAZĂ
Specialiștilor IT ce doresc să administreze
programul de Securitate Cibernetică al companiei;
Specialiștilor în domeniul securității informațiilor;
Experților IT;
Profesioniștilor care doresc o viziune de ansamblu
în domeniul Securității Cibernetice.

VEI ÎNVĂȚA
După ﬁnalizarea acestui curs vei ști:
cum să te pregătești pentru pentru amenințări
și atacuri;
cum să detectezi și să evaluezi atacurile
cibernetice;
care sunt procedurile pentru a răspunde
eﬁcient la atacuri.

BENEFICII
Un specialist în securitatea cibernetică în cadrul
companiei înseamnă:
îmbunătățirea nivelului de securitate cibernetică
al companiei și prevenirea riscurilor scurgerii de
date;
dezvoltarea unor strategii și proceduri de
răspuns la amenințări;
creȘterea nivelului de încredere al angajaților și
al clienților în companie.
Cyber Security Specialist este una dintre cele mai
mai bine plătite și căutate profesii. Domeniul
înregistrează 0% rată a șomajului. Conform
Forbes, în 2022 va ﬁ o cerere neacoperită de 1.8
milioane locuri de muncă.

Detalii curs

Trainer

Durata: 5 zile
Preț: 750 EUR, fără TVA.
Prețul include suținerea examenului.
Modalități de livrare: Clasă virtuală

Andrei Balint,
Data privacy Specialist
CIPPE/CIPM Comptia
Security+/RHCSA/RHCE
/IS20/C)ISSO

SUBIECTE
Natura spațiului cibernetic și domenii de securitate;
Viruși, Malware și Crypto-Malware;
Inginerie socială;
Securitatea dispozitivelor mobile, concepte de securitate ﬁzică;
Segmentarea și monitorizarea rețelei, hardware de rețea;
Gestionarea identității și a accesului, analiza Log-urilor;
Back-ups, data loss prevention.

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.
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