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KURZ CIS: AUDITOR INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

CIS - Certification & Information Security Services

STAŇTE SE „NEJVYŠŠÍ INSTANCÍ“ PRO INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
Tento kurz se vztahuje na zprostředkování znalostí
a dovedností k auditování systémů managementu
informační bezpečnosti ve všech organizacích bez
ohledu na velikost a produktové zaměření.
Přidanou hodnotou auditování systémů managementu pro podnik je získání zpětné vazby o účinnosti
provozovaného
systému.
Zjištění
potenciálů
ke zlepšení systému a jeho slabých míst je základem
pro následnou výhodnou interní a externí spolupráci.
Úspěšnost auditu závisí na odborných znalostech,
chování při řízení a odborných kompetencích
auditora. Auditor těmito dovednostmi rozhodující
měrou přispívá k neustálému zlepšování organizace.
Z důvodu vysokého standardu kurzu, problematiku
ISMS - systému řízení informační bezpečnosti
ve shodě s ISO 27001, přednáší a pro dotazy
posluchačů jsou k dispozici 2 odborní lektoři.

ZAKONČENÍ
Vzdělávací program je mezinárodně akreditován
prostřednictvím
BMWFJ
(Rakouské
spolkové
ministerstvo hospodářství, rodiny a mládeže)
ve spolupráci s EA (European Cooperation for
Accreditation), IAF (International Accreditation
Forum).
Na závěr vzdělávacího programu skládají účastníci
závěrečnou zkoušku 1. úrovně, po jejímž úspěšném
složení získají certifikát o úspěšném absolvování
programu Interní auditor informační bezpečnosti,
při složení zkoušky 2. úrovně získá absolvent
mezinárodně akreditovaný certifikát CIS Auditor
Informační Bezpečnosti.
Platnost certifikátů je po třech letech prodlužována
na dvoudenním cíleném obnovovacím semináři
a doložením evidence profesní a auditorské praxe
v oblasti ISMS.

CÍLOVÁ SKUPINA
Podmínkou pro účast v tomto kurzu je absolvování
kurzu CIS Manažer informační bezpečnosti
s vystaveným certifikátem.
Kurz CIS Auditor informační bezpečnosti staví
na vědomostech o postupech a metodách
managementu informační bezpečnosti získaných již
v předešlém kurzu Manažer Informační bezpečnosti
a aktuálních normách k systémům managementu
informační bezpečnosti.
Účastník kurzu bude schopen zvládnout zásady
auditování standardizovaných systémů řízení. Získá
způsobilost k harmonickému, úspěšnému vedení
rozhovorů při auditování, k samostatnému provádění
interních (externích) auditů, jejich přípravě, provedení
a nezávislé zhodnocení systému řízení v organizaci
vzhledem k požadavkům příslušných standardů nebo
jejich souborů.
Vzdělávací program je aplikován v celosvětovém
měřítku. Certifikát, který obdrží účastník po úspěšném
absolvování programu je mezinárodně uznáván,
stejně jako systémové certifikace od CIS – Certification
& Information Security Services.

1. DEN
▪ psychologie a komunikace auditora IS

2. DEN
▪ techniky auditu IS

PŘEDPOKLADY

3. DEN

▪ Platný certifikát manažera IS

▪ praktické auditorské hry + závěrečná zkouška
1.úrovně + závěrečná zkouška 2.úrovně

▪ znalost terminologie informačních technologií
▪ dobré komunikační a řídící schopnosti
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