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Specialist i it-sikkerhedFagpakken kan indgå i en  specia lisering i it-sikkerhed

Skab software, der modstår angreb
Læs fagpakken: It-sikkerhed og kryptologi

Afsløring af elektronisk overvågning eller skandaler som personnumre, der bliver frit tilgængelige 
på internettet, har øget både virksomheders og borgeres opmærksomhed på behovet for it-sikkerhed. 
Penge, persondata og kommunikation flyttes rundt via digitale og ofte mobile enheder, og risikoen 
for fejl eller angreb på transaktionerne følger med. Med fagpakken It-sikkerhed og kryptologi lærer 
du de teknikker, der får informationerne til at flyde de rigtige steder hen og sikrer, at de ikke  
havner i de forkerte hænder.

Udbytte
Fagpakken It-sikkerhed og kryptologi giver dig både  teoretisk 
og praktisk forståelse for state-of-the art teknikker, der  sikrer 
fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Du får  værktøjer til 
at analysere it-sikkerhedsproblemer og til at vurdere, hvilke 
 sikkerhedsmæssige forholdsregler, der er nødvendige i forhold 
til en given anvendelse af systemet. 

Fagpakken beskæftiger sig med sikkerhedsrisici, kryptologi, 
blockchain,  sikkerhedspolitik og sikkerhedsmodeller. Vi ser 
på angrebsscenarier og  måder at modstå angreb på. En del 
af sikringen kræver tung  matematik, så du kommer også til at 
beskæftige dig med f.eks. talteori og algebra. 

“ Jeg valgte fagpakken, fordi jeg havde et aktuelt behov for at vide 
noget mere om it-sikkerhed og kryptologi. Det er ikke enkelt at 
lære om kryptologi, fordi der ligger en masse bag ved det at sikre 
data. Fagpakken lærte mig noget om, hvilke funktioner, der ligger 
bagved, og hvordan man anvender kryptologi korrekt. Jeg har 
brugt fagpakken meget i mit arbejde, når vi analyserer kommunika-
tionsprotokoller og ser på, hvordan de er sikret.” 

FLEMMING HALD  
Team Lead, Wireless Solution Architect ved Kamstrup



M
aster i it

Læs mere på www.master-it-vest.dk
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Indhold
Fagpakken behandler it-sikkerhed ud fra et teknisk perspektiv. 
Den er bygget op af tre enkeltfag:
● Introduktion til it-sikkerhed
● Kryptologi
● It-sikkerhed i praksis

Vi arbejder med teknikker til sikring af fortrolighed, integritet og 
tilgængelighed ud fra tre vinkler: trusler mod disse egenskaber, 
strategier til beskyttelse mod disse trusler og mekanismer til 
implementering af sikkerhedspolitikker som f.eks. kryptografi, 
adgangskontrol, m.v.

Som deltager bliver du fortrolig med centrale begreber og 
problemstillinger inden for it-sikkerhed i relation til udvikling af 
software og med værktøjer til at analysere it-sikkerhedsproble-
mer og -løsninger. Eksempler på anvendt it-sikkerhed, som 
kan behandles i undervisningen, er digital signatur, elektronisk 
betaling, auktioner, privacy og trådløs sikkerhed.

Målgruppe
It-udviklere, projektledere og andre, der arbejder specifikt med 
it-sikkerhed.

Adgangskrav
Diplomuddannelse i softwarekonstruktion, bacheloruddannelse 
i datalogi, ikt-ingeniør eller tilsvarende samt efterfølgende to 
års relevant erhvervserfaring. Har du ikke en af de adgangs-
givende uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel 
vurdering. 

Fagansvarlig og underviser
Claudio Orlandi, Institut for Datalogi på Aarhus Universitet. 
Claudio Orlandi arbejder som lektor i instituttets forsknings-
gruppe Cryptography and Security, og hans forskningsområder 
er data-sikkerhed, kryptologi, public-key-kryptering og krypto-
grafiske protokoller.

Periode
31.01.20 - 31.10.20

Datoer for undervisning
31.01.20  03.04.20  28.08.20
21.02.20  24.04.20  18.09.20
06.03.20  15.05.20  02.10.20

Sprog
Dansk og engelsk.

Pris
18.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur samt til forplejning  
under seminarer.

Udbyder og undervisningssted
Aarhus Universitet 
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34, 
8200 Aarhus N

Ansøgningsfrist
1. december 2019

Kontakt 
Aarhus Universitet
Efter- og Videreuddannelse, Science and Technology
E-mail: evu.st@au.dk 
Telefon: 8715 2821

Master i it
It-sikkerhed og kryptologi er en selvstændig fagpakke på 
 Masteruddannelsen i it, linjen i softwarekonstruktion. Den kan 
gennemføres som et enkeltstående forløb, eller du kan lade  
den indgå i en fuld uddannelse til Master i it.

Scan og læs om fagpakken.

Skab software, der modstår angreb 
Læs fagpakken: It-sikkerhed og kryptologi


