Higjiena kibernetike
Kursi E-Learning

Rregullat themelore të sigurisë në mjedisin digjital

A e dini se në çdo 39 sekonda ka një sulm
kibernetik dhe që nga fillimi i pandemisë
COVID-19, ka pasur një rritje prej 300% të
krimeve kibernetike?

RRETH KURSIT:
Kursi realizohet në partneritet me ekspertë lokalë të Ukrainës në
kompani të tilla si Ernst and Young (Y&E) dhe Technomatix (TMX).
Ky kurs, që ofrohet falas, do të ndihmojë studentët të mësojnë rreth
kanosjeve kryesore në hapësirat digjitale, të kuptojnë llojin e
informacionit personal që synojnë hakerët dhe të mësojnë mënyra
për mbrojtjen e të dhënave personale, pajisjeve elektronike
dhe burimeve të informacionit.

PSE DUHET TA NDJEK
KËTË KURS?

Për të mësuar rregullat themelore për mbrojtjen e informacionit në celular,
kompjuter dhe rrjete sociale
Për të identifikuar burimet e lajmeve të rrejshme dhe gabimet e zakonshme
të përdoruesve në hapësirën digjitale
Për të mësuar se si të parandaloni mashtrimin në internet;

SI DUKET KURSI?
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CILAT JANË PËRFITIMET E MIA?
• Fitoni aftësi të reja në higjienën kibernetike dhe qëndroni të sigurt në internet
• Fitoni një certifikatë personale
• Merrni shpërblime shtesë nëse vlerësoheni jashtëzakonisht mirë në testin përfundimtar

SI TË REGJISTROHEM?
Vizito

Regjistr
imi
është F
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cybereducation.org

Shënim: Kursi NUK kërkon trajnim paraprak teknik / njohuri të sigurisë kibernetike

KUALIFIKIMI:
Studentët aktualë dhe të ardhshëm të këtij universiteti kanë të drejtë të regjistrohen nga janari i
vitit 2021 deri në gusht të vitit 2021.

PËR PYETJE SHTESË DHE MBËSHTETJE TEKNIKE JU LUTEMI KONTAKTONI:
cyberhygiene@crdfglobal.org | support@tmx-learning.com

Ky kurs është një pjesë e CRDF Global’s cybersecurity programming në
Moldavi dhe Ballkan, implementuar me mbështetjen e Zyrës Koordinuese të
Asistencës së SHBA-ve për Departamentin e Shtetit të SHBA-ve për Evropën
dhe Euroazinë (U.S. Department of State’s Office of the Coordinator
of U.S. Assistance to Europe and Eurasia).
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