SZKOLENIE

TUV NORD Polska Sp. z o.o. zaprasza Państwa na szkolenie:

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji wg ISO 27001:2017

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zajmować się certyfikacją systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji lub które z racji pełnionej funkcji (administrator, pełnomocnik, konsultant) zajmują się
bezpieczeństwem i chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Kurs jest
świetną propozycją dla tych wszystkich, którzy inwestują w swój rozwój zawodowy i chcą funkcjonować na
dynamicznie rozwijającym się rynku usług związanych z bezpieczeństwem informacji.
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nabycie umiejętności
praktycznego zastosowania wymagań zawartych w normie ISO/IEC 27001.
Tematyka szkolenia:
Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji
Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
Korzyści / wartości dodane dla organizacji
Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001: 2017 (w zakresie 1-10)
Identyfikacja wymagań dokumentacyjnych (w zakresie 1-10)
Omówienie zabezpieczeń z załącznika A PN-EN ISO/IEC 27001: 2017
Identyfikacja wymagań dokumentacyjnych (w zakresie załącznika A)
Wprowadzenie do procesu audytu – wytyczne ISO 19001: 2018
Kryteria audytów
Rodzaje audytów
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Wytyczne dot. audytowania systemów zarządzania
Terminy i definicje
Zasady audytowania – 7 zasad audytowania
Zarządzanie programem audytów
Ustalenie celów programu audytu
Identyfikacja i ocena ryzyk i szans programu audytów
Role i odpowiedzialności osób zarządzających programem audytów
Kompetencje osób zarządzających programem audytów
Ustalenie zakresu programu audytów
Określenie zasobów dla programu audytów
Wdrożenie programu audytów
Określenie celów, kryteriów i zakresu dla każdego audytu
Wybór i ustalenie metod audytu
Wybór członków zespołu audytu
Przydzielenie odpowiedzialności za dany audyt audytorowi wiodącemu
Zarządzanie wynikami programu audytów
Zarządzanie i utrzymanie zapisów dotyczących programu audytów
Monitorowanie programu audytów
Przegląd i doskonalenie programu audytów
Przeprowadzenie audytu
Przegląd czynności wykonywanych w ramach typowego audytu
Inicjacja audytu – nawiązanie pierwszego kontaktu z audytowanym
Określenie wykonalności audytu
Przygotowanie działań audytowych
Przygotowanie przeglądu udokumentowanych informacji
Przygotowanie planu audytu
Przydzielenie pracy zespołowi audytowemu
Przygotowanie dokumentów roboczych
Przeprowadzenie działań audytowych
Przypisanie ról i obowiązków przewodników i obserwatorów
Przeprowadzenie spotkania otwierającego
Komunikacja podczas audytu
Dostęp do dowodów audytowych
Zbieranie i weryfikowanie informacji
Generowanie wyników audytu - rejestrowanie niezgodności i innych obserwacji (dowodów)
Opracowanie ustaleń z audytu
Przygotowanie spotkania zamykającego
Wnioski z audytu
Przeprowadzenie spotkania zamykającego
Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z audytu
Przygotowanie raportu z audytu
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Rozpowszechnianie raportu z audytu
Zakończenie audytu
Przeprowadzenie działań po audytowych
Kompetencje i ocena audytorów
Określenie kompetencji audytora
Postawy i zachowania
Wiedza i umiejętności audytorów systemu zarządzania
Specyficzne kompetencje audytorów
Kompetencje audytora wiodącego
Nabywanie kompetencji audytora
Nabywanie kompetencji lidera zespołu audytowego
Ocena audytorów – przeprowadzenie oceny
Utrzymanie i ewaluacja kompetencji audytorów
Ćwiczenia – scenki audytowe
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Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Po zakończeniu szkolenia oraz pod
warunkiem spełnienia wymagań wstępnych dla kandydatów ubiegających się o certyfikat kompetencji Audytora
Wiodącego, uczestnik szkolenia może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą
Osoby TUV NORD Polska Sp. z o.o. (nr akredytacji AC 118). Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na stronę
www.tuv-nord.pl do zakładki usługi/certyfikacja/osoby.
Koszt szkolenia:
wynosi 2500zł netto za osobę (+23% VAT) i obejmuje materiały szkoleniowe, uczestnictwo w zajęciach
programowych, obiad oraz przerwy kawowe w trakcie trwania szkolenia. KOSZT CERTYFIKACJI: 700zł netto za osobę
(+23% VAT) i obejmuje przystąpienie do egzaminu, wydanie certyfikatu kompetencji - Audytor Wiodący Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 z akredytacją Polskiego Centrum
Akredytacji (PCA) - pod warunkiem spełnienia wymagań wstępnych oraz zdania egzaminu.
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