
BYG BRO TIL FREMTIDEN 
FÅ EN PRAKTIKANT
IT-SIKKERHED



Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst kon-
krete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet 
professionsbachelor i it-sikkerhed, som kan se på virksomhe-
dens arbejdsområder med nye øjne. Uddannelsen er en 1½-årig 
overbygningsuddannelse for datamatikere og it-teknologer.

Med et praktiksamarbejde kan du:

• få flere kræfter til at løse opgaver inden for netværks-,  
system-, og softwaresikkerhed

• få mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder 

• give en studerende værdifuld praktisk erfaring

De fleste studerende vælger også at skrive deres afsluttende  
eksamensprojekt for praktikvirksomheden. Eksamens- 
projektet er en god mulighed for din virksomhed til at  
få belyst et særligt område, få gennemført en specifik  
analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel  
udviklingsopgave.

Læs mere på

eaaa.dk

FÅ NYE IDÉER
NYE VINKLER
NY VIDEN

http://eaaa.dk


Læs mere på

eaaa.dk

HVILKE OPGAVER  
KAN DIN PRAKTIKANT LØSE?
Her kan du se eksempler på praktikopgaver og afsluttende  
eksamensprojekter inden it-sikkerhed: 

• Penetration testing / sårbarhedsscanning af firmaets systemer

• Design og implementering af sikker netværksarkitektur

• Revision / udarbejdelse af firmaets sikkerhedspolitik og arbejdsgange

• Testing og analyse af firmaets software og generelle opbygning

• Monitorering og analyse af netværket

• Implementering af en SIEM

• Computer forensics

http://eaaa.dk


FAKTA OM UDDANNELSEN
Uddannelsen som specialist i it-sikkerhed er en 1½-årig overbygningsud-
dannelse, som bl.a. kvalificerer til at arbejde med analyse, planlægning og 
vurdering af it-sikkerheden i forbindelse med drift, kontrol og udvikling af 
it-systemer.

En specialist i it-sikkerhed kan fx arbejde som cybersikkerhedsspecialist, 
it-sikkerhedsingeniør eller sikkerhedsrådgiver til informationssikkerhed. 

Adgangskravet er en uddannelse som datamatiker eller it-teknolog.

Læs mere om uddannelsen på eaaa.dk/itsikkerhed

SE VIDEOER OM  
PRAKTIKSAMARBEJDE
På vores hjemmeside kan du se korte videoer, hvor virksomheder og  
studerende fra forskellige uddannelser fortæller om deres oplevelser  
med praktiksamarbejde.

Se mere på eaaa.dk/praktik

http://eaaa.dk/itsikkerhed
http://eaaa.dk/praktik


INTERESSERET?
Hvis du ønsker mere information om mulighederne i et praktik-
samarbejde, er du velkommen til at kontakte vores karriere- 
center på e-mail karriere@eaaa.dk eller telefon 7228 6060.

HVORNÅR OG HVOR LANG TID?
Praktikperioden begynder i august og varer tre måneder.

GRATIS FOR DIN VIRKSOMHED
Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte)  
under hele praktikforløbet. Derfor har din virksomhed ingen  
økonomiske forpligtelser til praktikanten. 
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