INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK
Lanbide-eremua: SISTEMAK ETA TELEMATIKA
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(IFCT0109) SEGURTASUN INFORMATIKOA (686/11 EDa, 2011ko maiatzaren 13koa )

Gaitasun orokorra: Ekipo informatikoetan erregistratutako informaziorako sarbideetan eta informazio horren erabileran segurtasuna bermatzea, baita sistemarena berarena ere, izan daitezkeen erasoen aurrean
babestuta, ahuleziak identifikatuta eta enkriptatze-sistemak aplikatuta erakundearen barruan eta kanpora egiten diren komunikazioetan.
Maila

3

Erreferentziako lanbideprestakuntza

IFC153_3 SEGURTASUN
INFORMATIKOA (1087/05 EDa,
2005eko irailaren 16koa).

Gaitasun-atalak

Dagozkion lanbideak edo
lanpostuak

UC0486_3

Ekipo informatikoak segurtatzea

UC0487_3

Sistema informatikoak eta komunikazio-sareak auditatzea

UC0488_3

Segurtasun-gorabeherak detektatzea eta horiei erantzutea
Datuen sarbiderako eta datu-transmisiorako sistema seguruak diseinatzea eta
ezartzea
Sistema informatikoko zerbitzuak kudeatzea

UC0489_3
UC0490_3

− 3820.1017 Aplikazio Informatikoen
Programatzailea
− 3812.1014 Kudeaketa-Informatikako
Ingeniaria
− Segurtasun informatikoko teknikaria.
− Auditoretza informatikoko teknikaria.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Ordu
ak

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh. ordualdea

MF0486_3

Segurtasuna ekipo informatikoetan

90

90

40

MF0487_3

Segurtasun informatikoko auditoretza

90

90

40

90

90

40

60

60

40
40

MF0488_3
MF0489_3

Segurtasun informatikoko gorabeheren
kudeaketa
Datuen sarbiderako eta datu-transmisiorako
sistema seguruak

MF0490_3

Sistema informatikoko zerbitzuen kudeaketa

90

90

MP0175

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

80

80
Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

500

200

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

MF0486_3

MF0487_3

MF0488_3

MF0489_3

MF0490_3

Eskatzen den akreditazioa

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–Batxilergoko titulua izatea.
–3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
edukitzea.
–Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2.
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
edukitzea.
–Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko
baldintza akademikoak betetzea edo goimailako zikloetara sartzeko dagozkion probak
gainditu izana.
–25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik
gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba
gainditu izana.
–Prestakuntzari behar adinako probetxua
ateratzeko behar diren prestakuntza- edo
lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera.

•
•

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.
(*) Azken hiru urteotan.

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

45

60

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

(*) Eskatzen den lanbideesperientzia
Akreditazioa
rekin

Akreditazio
gabe

1 urte

3 urte

2 urte

4 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

2 urte

4 urte

