Inbjudan till introduktion inför högskolekurs i informationssäkerhet 2021

Introduktionsdag inför högskoleutbildning i
informationssäkerhet 7,5 p
Du har anmält intresse för att gå informationssäkerhetsutbildningen under 2020 inom ramen
för informationssäkerhetsprogrammet 2020.
Vi startar upp med en introduktionsdag 20 jan kl. 10-15 då vi går igenom upplägget för kursen
och bekantar oss med varandra.
Agendan för dagen ser ut så här:







Presentation av deltagare
Kursupplägg
Lunch
Introduktion till systematiskt informationssäkerhetsarbete
Presentation av metodstödet
Presentation Combitech – avtalspartner Informationssäkerhetsprogrammet 2020

Plats: På plats i Portalen Högskolan i Skövde, Kanikegränd 3a, Skövde, lokal Insikten, om
förhållandena medger, annars digitalt helt eller en kombination av båda.

Ni hälsas hjärtligt välkomna av kursledningen Rose-Mharie Åhlfeldt och Marcus Nohlberg.
Tacksam för besked om ert deltagande och ev. kost-önskemål till introduktionsdagen på mail
till morgan.lantz@combitech.se
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Praktisk info:
För er som reser med bil finns gratis parkering. Obs! Hämta en parkeringsbiljett i
receptionen. Det kan vara svårt att få parkeringsplats under dagtid så planera in lite extra tid
ifall ni inte kan hitta p-platser utanför Portalen.
Det finns ett nybyggt parkeringshus vid resecentrum/järnvägsstationen, ca 5 min promenad
från högskolan
För er som reser med buss eller tåg är det bara några hundra meter från Skövde resecentrum
till Portalen Högskolan. Karta nedan visar Högskolan i Skövdes campusområdet. Portalen är
hus 8 på kartan.
https://www.his.se/Pictures/Campus/Campus%20SE_2016.pdf

Utbildningsdagar 2021
Vänligen boka in nedanstående datum.
Introduktion 20/1
Block 1 2-3/2
Block 2 13-14/4
Block 3 8-9/6
Block 4 24-25/8
Block 5 12-13/10
Block 6 30/11-1/12
Avslut 18/1 2022
OBS! För er som reser och tänker övernatta vid genomförandet av block 1 – block 6, så
rekommenderas att ni bokar hotell i god tid eftersom det ofta är svårt att hitta lediga rum i Skövde.
Vi föreslå att ni använder följande hotell som fått bra betyg av kursdeltagare under tidigare
kursomgångar. Nedanstående hotell ligger på promenadavstånd från högskolan i Skövde samt Skövde
resecentrum/järnvägsstation.


Hotell Majoren https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/skovde/clarion-collectionhotel-majoren/



Hotell Billingen https://www.booking.com/hotel/se/scandic-billingen.sv.html

