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Még lehet jelentkezni a Mérnöki Kar
Információbiztonság Irányítási Rendszer belső
auditor képzésére
2017. október 04.

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara Információbiztonság Irányítási Rendszer belső auditor képzést
hirdet mindazoknak, akik a digitális világ használói.

 

Cikk nyomtatás  Link küldés   Tweet  

Képzés célja MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány (Informatika, Biztonságtechnika, Az információbiztonság
irányítási rendszerei, Követelmények) elsajátítása.Sikeres vizsga esetén bizonyítványt állítanak ki a képzés
elvégzéséről.
Időpont: 2017. október 13. (péntek) és 2017. október 14. (szombat)
Helyszín: SZTE Mérnöki Kar- 6724 Szeged, Mars tér 7. Kiselőadó
A képzést Vágó Árpád vezető auditor tartja.
Képzés költsége: 20 000 Ft + ÁFA/fő (bruttó 25 400 Ft/fő)

 Határidő: a létszám függvényében a képzés kezdetéig

A képzésre jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal (http://www.mk.u-szeged.hu/hirek/szte-mk-2017-
aprilis/jelentkezesi-lap-ibir) az SZTE Mérnöki Kar Tanulmányi Osztályán Lehotainé Szabó Andreánál lehet.
(lehotai@mk.u-szeged.hu) - 6724 Szeged, Mars tér 7. telefon: 62/ 546-031

 A képzés költségét be zetése a SZTE Mérnöki Kar Gazdasági Irodájában, Molnár Zsuzsannánál!
A jelentkezés elfogadása időrendben történik, azonban előnyt élveznek a 2017/2018. tanévben záróvizsgázó
hallgatók.

A részletes felhívás itt elérhető. (http://www.mk.u-szeged.hu/hirek/szte-mk-2017-szeptember/ibir-szte-
2017-10)
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Tetszik 0

Tetszik 0

Kövess minket!

Az ismerőseid közül te lehetsz
az első, akinek ez tetszik.

Szegedi E…
4,1 ezer kedvelés

Tetszik az oldal

Versenyzőből hallgató (/sztemagazin/2017-
iv-negyedev/versenyzobol-hallgato?
objectParentFolderId=19413)
2017. december 06.

Biológia, kémia és
zika tantárgyból,

valamint a Nobel-
díjas rektor életéből,
munkásságából áll össze évről évre az egyre
népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny
kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László
tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-
örökségről és a középiskolások versenyéről
beszélgettünk.

Tanévnyitó: „A Szegedi Tudományegyetem
küldetése a tudás előállítása és átadása”
(/sztetelevizio/2017/tanevnyito-szegedi?
objectParentFolderId=19426)
2017. szeptember 13.

Olyan jelentős
fejlesztések előtt áll
az SZTE, amelyekkel
nemzetközi rangú
kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor,
igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi
miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-
as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt
megtekinthető.

http://www.u-szeged.hu/hirportal
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/hirarchivum
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/hirarchivum/2017-szeptember
javascript:%20window.print();
javascript:%20void(0);
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.u-szeged.hu%2Fsztehirek%2F2017-szeptember%2Flehet-jelentkezni&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Szegedi%20Tudom%C3%A1nyegyetem%20%7C%20M%C3%A9g%20lehet%20jelentkezni%20a%20M%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar%20Inform%C3%A1ci%C3%B3biztons%C3%A1g%20Ir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1si%20Rendszer%20bels%C5%91%20auditor%20k%C3%A9pz%C3%A9s%C3%A9re&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.u-szeged.hu%2Fsztehirek%2F2017-szeptember%2Flehet-jelentkezni
http://www.mk.u-szeged.hu/hirek/szte-mk-2017-aprilis/jelentkezesi-lap-ibir
http://www.mk.u-szeged.hu/hirek/szte-mk-2017-szeptember/ibir-szte-2017-10
javascript:%20window.print();
javascript:%20void(0);
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.u-szeged.hu%2Fsztehirek%2F2017-szeptember%2Flehet-jelentkezni&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Szegedi%20Tudom%C3%A1nyegyetem%20%7C%20M%C3%A9g%20lehet%20jelentkezni%20a%20M%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar%20Inform%C3%A1ci%C3%B3biztons%C3%A1g%20Ir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1si%20Rendszer%20bels%C5%91%20auditor%20k%C3%A9pz%C3%A9s%C3%A9re&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.u-szeged.hu%2Fsztehirek%2F2017-szeptember%2Flehet-jelentkezni
https://www.facebook.com/monika.kiri
https://www.facebook.com/SZTE.Hirek/
https://www.facebook.com/SZTE.Hirek/
https://www.facebook.com/SZTE.Hirek/
http://www.u-szeged.hu/sztemagazin/2017-iv-negyedev/versenyzobol-hallgato?objectParentFolderId=19413
http://www.u-szeged.hu/sztetelevizio/2017/tanevnyito-szegedi?objectParentFolderId=19426

