
FÖRKUNSKAPER

Utöver grundläggande behörighet 
rekommenderas: 
• Goda kunskaper i matematik. 
(Matematik A eller motsvarande)
• Goda förkunskaper i engelska. 
(Engelska B eller motsvarande)
• God datorvana.
(Datorkommunikation eller motsvarande)
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Inom nätverksområdet kombineras kraven på system-
kunnande ofta med krav på avancerade certifieringar. Branschen anser 
att personer med spetskompetens inom yrkesområdet som handhar 
nätverkssystem i många fall blivit en bristvara. Detta då det idag råder 
en brist på certifierade nätverkstekniker och nätverksadministratörer 
på kvalificerad nivå. 

Framför allt saknas tekniker och administratörer med internationellt 
gångbara certifikat utöver grundläggande CCNA. Många företag i 
branschen ser en svårighet att erbjuda anställning för de som saknar 
formella certifikat och avancerad kompetens. Branschen menar att 
behovet av avancerade nätverkstekniker är akut och återkommande. 
Svårigheterna med att rekrytera personer med tillräcklig kompetens 
förväntas öka i ett 2-års perspektiv, och personalförsörjningen förvän-
tas bli än svårare i ett 5-års perspektiv. Efterfrågan på dessa tjänster 
finns på medelstora och stora företag samt på företag som specia-
liserat sig på att leverera tekniska lösningar och koncept till externa 
kunder. 

Exempel på efterfrågade yrkesroller är till exempel: 

Nätverksspecialist, Nätverksadministratör, Nätverkstekniker, 

Systemtekniker, Nätverksansvarig, Driftstekniker, Nätverkso-

peratör, IT-strateg, Säkerhetsadministratör, Säkerhetsanaly-

tiker-IT, Säkerhetsansvarig-IT.

Certifierad Cisco Administrator
200 YH-poäng (40 veckor)

Certifierad Cisco Administrator är en specialiserad spets-
utbildning som löper över ett år och syftar till att utbilda certifierade 
Cisco administratörer med rätt kompetens för att handha, säkerställa 
och administrera medelstora och stora nätverk. 

Utbildningen är framtagen i samarbete med företag och organisa-
tioner som verkar både lokalt, regionalt och nationellt. Således svarar 
utbildningen väl mot arbetsmarknadens och arbetsgivarnas ställda kva-
litets och yrkeskrav. Ciscocertifieringar är internationellt erkända och 
gångbara som bevis på uppnådd kunskapsnivå och yrkesskicklighet.  
I arbetslivet har kraven på Ciscocertifieringar blivit standard, trots att 
det kunnande som lärs ut i stora delar är leverantörsoberoende. 

Utbildningen följer de kursplaner Cisco rekommenderar för att 
säkerställa den kvalitativa nivån, samt det pedagogiska upplägg som 
är av Cisco vedertaget för att inhämta de tekniska kunskaper som 
krävs för certifiering. Studenter som har genomgått godkänd utbildning 
erbjuds möjlighet att, bland annat, erhålla två Ciscocertifikat:

CCNA Exploration (enligt Cisco kursplan 640-802)

CCNA Security (enligt kursplan Cisco 640-553).

www.ntiyh.se

Snabbaste vägen till drömjobbet

VIKTIGT I KORTHET

Längd: 1 år

Poäng: 200

Studieform: Yrkeshögskola

Anordnare: NTI Malmö

Studietakt: Heltid

Studiemedelberättigad:  Ja

LIA (Praktik): 10 veckor

Start: 08-2011

Mail:                           info@nti-yh.se

Studieort: Malmö/Lund

Besök oss på www.ntiyh.se



UTBILDNINGSPLAN

 Utbildningen består av 9 huvudmoment:
  1. CCNA (35p)
  2. CCNA Security – del1 (20p)
  3. CCNA Security – del 2 (25p)
  4. CCNA Security – del 3 (30p)
  5. Engelska för nätverksadministratörer  (20p)
  6. Branschkännedom och kundbemötande (5p)
  7. LIA (Lärande i arbete) (50p)
  8. Examensarbete del 1 (5p)
  9. Examensarbete del 2 (10p)

  Examenskrav
  Uppnådd certifiering enligt 
  CCNA (640-842) och CCNA Security (640-553)

  Godkänd examination i kursen 
  Engelska för nätverksadministratörer
  Godkänd examination i kursen 
  Branschkännedom och kundbemötande
  Godkänd LIA
  Godkänt examensarbete

  Examensbenämning
  Yrkeshögskoleexamen 

KONTAKTA OSS

Adress NTI Yrkeshögskola
Bergsgatan 20, 
21422 Malmö 

Telefon 0727 423 223

Namn Jasmina Krupic

E-post jasmina.krupic@nti.se

Webb: www.ntiyh.se

 

PERSONAL

Jasmina Krupic, Utbildningsledare

jasmina.krupic@nti.se

Piotr Winciorek, Kursledare CISCO

piotr.winciorek@nti.se

Raymond Johansson, Kursledare CISCO

raymond.johansson@nti.se

Daniel Molin, Kursledare Engelska

daniel.molin@nti.se

www.ntiyh.se

NTI Yrkeshögskola har regionalt samarbete med Cisco Academy på 
Högskolan i Halmstad. Genom ledningsgruppen sker även samarbete 
mellan yrkesutbildningen, högskola, näringsliv samt gymnasium. Våra 
lärares kompetens är en kombination av erfarenhet av undervisning 
och en stark förankring inom yrkesområdet. Den undervisande och 
handledande personalen är certifierade och håller sig uppdaterade 
med vad som sker i omvärlden. Kvalificerade gästföreläsare med lång 
erfarenhet inom området kommer också att medverka under utbild-
ningen. Vi lägger upp våra utbildningar på Internet på så vis att lektio-
ner, uppgifter, anvisningar, tips & trix, individuella råd och svar på frågor 
finns att tillgå via nätet. Där utför vi även pulsmätningar, utvärderingar, 
inlämning av uppgifter, tester med mera. Utökad interaktivitet som chat, 
diskussionsforum samt workshops medger mer intensiv kontakt med 
lärare och de andra kursdeltagarna. 

Nordens Tekniker Institiut  - NTI startades 1968,  är en del av 
Academedia-koncernen, och har utvecklats till ett av Sveriges ledande 
privata utbildningsföretag. AcadeMedia är Sveriges största utbildnings-
företag och har 45 000 elever och deltagare, över 100 skolor och       
2 500 medarbetare runt om i Sverige.
Förutom yrkeshögskoleutbildningar driver vi även frigymnasier, gym-
nasiala distans- och klassrumskurser för vuxna samt samarbetar med 
flera högskolor om distansutbildningar. Dessutom har vi företags- och 
uppdragsutbildningar. Academedia erbjuder även KY-utbildningar, 
diplomutbildningar, e-learning, arbetsmarknadsutbildning, rekryterings-
verksamhet och jobbförmedling. 
NTI finns i hela Sverige från Malmö till Luleå. 

Om NTI

Efter avslutad utbildning kommer du att, bland annat, ha 
följande kvalifikationer:

- kompetens att arbeta som nätverksspecialist med goda kunskaper 
om förefintlig teknisk utrustning samt de webb-baserade hjälpmedel   
som finns tillgängliga.

- beskriva säkerhetshot som kan drabba ett modernt nätverk.

- kompetens att analysera och säkerställa nätverk och nätverkets 
perimeter, samt att implementera en säker nätverksadministration och 
nätverksrapportering.

-  implementera brandväggsteknologier, metoder för datasekretess, 
virtuella nätverk samt konfigurera IPS.

- skapa och implementera en omfattande säkerhetspolicy.

- kommunicera på ett för yrkesområdet professionellt sätt i såväl talad 
som skriven engelska.


