
Hacking, DDOS-angreb, ransomware – vores digitale verden er fuld  
af trusler mod it-sikkerheden. Der er derfor brug for flere it-profes- 
sionelle, der kan beskytte virksomheder og offentlige institutioner 
mod de kriminelles angreb på it- og informationssystemer. Og det 
er blandt andet her, at en praktikant fra professionsbachelorud-
dannelsen i IT-sikkerhed kan gøre en forskel i din virksomhed.  

Vores studerende er forberedt til specialiseret at arbejde inden 
for it-sikkerhed, og kan udvikle og hærde it-systemer til at mod-
stå cyberangreb. 

De kan analysere og vurdere it-sikkerhedsforhold i virksomheden, og 
så kommer de til jer med viden og kompetencer inden for it-gover-
nance, sikkerhedsteknologier, penetration tests, samt netværks- og 
softwaresikkerhed. De kan også være bindeleddet mellem virksom-
hedens ledelse, medarbejderne og virksomhedens it-systemer, og 
spille en rolle i kampen mod cyberkriminalitet.

Samtidig møder du en it-sikkerhedsspecialist, der har fokus på at  
arbejde med fortrolighed, integritet og tilgængelighed i forbin-
delse med udvikling og drift af it-systemer i såvel private som 
offentlige virksomheder.

Du får også en praktikant, der erfaring med teamsamarbejde 
og projektarbejde, samt praktisk erfaring med agile udviklings-
metoder. 

Gennem et praktikophold kan du være med til at klæde vores 
studerende på med praktisk viden og det kundemæssige hånd-
værk, der efterspørges i din branche. 

Zealand uddanner ambitiøse praktikere, der kan og vil gøre en 
forskel – også for dig og din virksomhed.

Styrk it-sikkerheden i virksomheden – få en praktikant!

Form fremtiden  
inden for  
IT-sikkerhed



En Professionsbachelor i IT-sikkerhed er en kort videregående ud-
dannelse, der tager 1½ år. Uddannelsen tager afsæt i praksisnære 
problemstillinger og klæder vores studerende på til job. 
 
Typiske jobtitler for vores dimittender er: IT-sikkerhedskonsulent, 
informationssikkerhedsansvarlig, sikkerhedsrådgiver, penetration 
tester, databeskyttelsesansvarlig og projektleder.

Uddannelsen udbydes på Zealands afdeling i Næstved. 

Savner din virksomhed friske øjne på opgaver eller projekter? Så 
indgå i et casesamarbejde eller få en studerende i praktik.

Find uddannelsens praktikkoordinator på zealand.dk 

Femøvej 3
4700 Næstved

zealand.dk

Brug for friske øjne 
på opgaver eller 
projekter?

Uddannelsesforløb

Obligatoriske fag

Grundlæggende programmering og netværk 
Systemsikkerhed
Sikkerhed i it-governance 
Netværks og kommunikationssikkerhed

ECTS point: 30

Obligatoriske fag

Softwaresikkerhed
Videregående it-governance 

Valgfag som f.eks. hardwaresikkerhed,  
GDPR, NIS2 eller cloud security

ECTS point: 30

Praktikperiode

Praktik
Afsluttende eksamen

ECTS point: 30

1. Semester 2. Semester 3. Semester

1/2 år 1/2 år 1/2 år


