Introprogram PBA IT-SIKKERHED hold 19s
PBa it-sikkerhed
UGE 34
Onsdag d.21. august
Tid
8:30

Klasse 19s
Sønderhøj 30, Lokale A2.02
Velkommen tik PBA it-sikkerhed v/holdleder
 Intro til dagens program


Præsentation af undervisere og studerende



Intro til uddannelsen og praktiske forhold



Intro til Canvas og it systemerne

10:00

Pause

10:30

Teambuilding øvelse : Capture the flag
Der bliver ikke tid til frokost så tage en madpakke med eller køb i 10
pausen!
Dagen afsluttes med kåring af vinderholdet

13:30

Fællesaktivitet for kompetencecenter
Drinks i Basement, Sønderhøj 30
Torsdag d.22. august
Tid
8:30-12:00

Klasse 19s
Sønderhøj 30, Lokale A2.02
Intro til it-sikkerhed
TCP/IP og Netværksanalyse
Foredrag og øvelser
 installér wireshark (www.wireshark.org) inden undervisning
Der er en aflevering om eftermiddag

Fredag d.23. august
Tid
8:30-12:00

Klasse 19s
Sønderhøj 30, Lokale A2.02
Intro til it-sikkerhed
Introduktion til python del 1.
del 2 kommer den følgende onsdag.

UGE 35
Tid
Tirsdag d.27.
8:30-12:00

Onsdag d.28.
8:30-12:00
Torsdag d.29.

Klasse 19s
Sønderhøj 30, Lokale A2.02
Netværks- og kommunikationssikkerhed
Forberedelse:
 kap. 1 og 6.1 af Pfleeger; Security in Computing, 5. Edition;
9780134085043 (kap1 kan læses her: http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780134085043/samplepages/9780134085043.pdf )
 https://arstechnica.com/information-technology/2016/04/how-hacking-team-got-hacked-phineas-phisher/
 https://www.exploit-db.com/papers/41915/
Intro til it-sikkerhed
Introduktion til python del 2.
Systemsikkerhed

8:30-12:00
Fredag d.30.

Intro til it-sikkerhed

8:30-12:00

Skolens opstartsaktiviteter
Fra den 26. august starter der en masse opstartsaktiviteter. Der kan læses mere om dem her:
https://www.eaaa.dk/media/5712404/Semesterstartsprogram_Studiestart-i-august-2019.pdf

Andre aktiviteter
Udover skolens aktiviteter, kan man deltage i nogle af de eksterne events omkring sikkerhed. Vores studerende plejer at være ret god til at tage med. De giver gode muligheder for at
lære om branchen og at netværke.


OWASP Meetup d.27. august hos Conscia. tilmelding kræves,
Jeg tror at der er nogle få pladser tilbage https://www.meetup.com/OWASP-AarhusChapter/events/262778071/



Cyberhack hackathon i aalborg 28-29 september
Dette er en to dages sikkerhed hackathon med en spændende program (man overnatte på skolen derop). I skal ikke bekymre jer om I har den rigtig niveau - den er designet til alle med en it-baggrund.
Den var rigtig sjov sidste år, men kun få pladser tilbage– skynd jer og tilmelde jer
https://cyberhack.dk/aalborghackathon
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