
                      

 

Överenskommelse om kursen EP272U, Etisk hackning 

1. Parter: 

"Avtalet avser detta avtal." !
"Part avser Kund eller KTH" !
"Deltagare avser anställda hos Kund som deltar i kursen" !

2. Syfte 
KTH erbjuder Kundens Deltagare att gå kursen som helhet till det angivna priset. 

3. Benämning och omfattning 
Kurs: EP272U Etisk hackning 
Högskolepoäng: 7,5 hp 
Startperiod: HT 2021 period 1 
Startvecka: vecka 35 
Slutvecka: vecka 49 
Nivå: Avancerad nivå 

Undervisningsspråk: Engelska!
Studietakt: deltid, 35 procent 

Kungliga tekniska högskolan (KTH) 
Skolan för elektroteknik och 
datavetenskap 

Teknikringen 33, 
100 44 Stockholm 

Org nr: 202100-3054 

Kontaktperson: Pontus Johnson, 
Professor 
  
Telefonnummer: 08-790 68 25 
E-post: pontusj@kth.se

Kund: 

_______________________________ 

_______________________________ 

Adress: _________________________ 

             _________________________ 
 
Org nr: ____________ 

Kontaktperson: __________________ 

Telefon: ________________________ 

E-post: _________________________



4. Pris 
Kostnaden för uppdragsutbildningen är 20 000 kr exklusive moms per deltagare. Priset exkluderar 
kurslitteratur och annan nödvändig utrustning. 

5. Deltagare 

Personnummer:_______________    Namn:__________________________________________ 

Personnummer:_______________    Namn:__________________________________________ 

Personnummer:_______________    Namn:__________________________________________ 

Personnummer:_______________    Namn:__________________________________________ 

Personnummer:_______________    Namn:__________________________________________ 

Personnummer:_______________    Namn:__________________________________________ 

Personnummer:_______________    Namn:__________________________________________ 

Personnummer:_______________    Namn:__________________________________________ 

6. Kursplan  
Kursplan för EP272U enligt KTH:s programkatalog. 

7. Litteratur 
Ingen kursbok är nödvändig. Nödvändig information tillhandahålls i kursens läroplattform eller via 
länkar till publikt material på Internet. 

8. Behörighet 
Det ställs inga formella förkunskapskrav för att få delta i kursen. 

9. Examination 
PRO1 - Projekt, 7 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
INL1 -  Inlämningsuppgift, 0,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 

För att få ett slutbetyg krävs det att Inlämningsuppgiften (INL1; 0,5 hp) lämnas in. 

10. Undervisningstidpunkt och examination 
Undervisningen är inte schemabunden. Inlämningstider för uppgifter anslås i utbildningssystemet. 

11. Fusk och plagiering 
Examinator är skyldig att till rektor anmäla grundad misstanke om försök till vilseledande. En student 
som anmälts får möjlighet att skriftligen yttra sig över anmälan. Rektor beslutar sedan om 
disciplinärendet ska hänskjutas till disciplinnämnden. De disciplinära åtgärderna är varning och 
avstängning från studierna under en tidbestämd period. 

12. Avtalstid och uppsägning 
Avtalet är giltigt från dag det undertecknats fram tills att deltagarna avslutat utbildningen och fått ett 
godkänt slutbetyg eller så länge kursen ges med befintlig kursplan. Avtalet är dock giltigt till 20-12-31. 

Part har dock rätt att i förtid, med 3 månaders uppsägningstid, säga upp avtalet om motpart i väsentlig 



mån inte har uppfyllt sina åtaganden enligt Avtalet. Uppsägning ska vara skriftlig. Dock ska 
skyldigheten för Kunden att ersätta eventuella utbildningskostnader för KTH kvarstå. Om Deltagare 
inte påbörjat utbildningen och en skriftlig uppsägning inkommit till KTHs kännedom senast 1 månader 
innan kursstart, ska kursavgiften återgå till Kunden. 

Oaktat upphör detta Avtal omedelbart att gälla för det fall Deltagare skriftligen frånsäger sig sin 
studieplats på KTH. Om fusk eller plagiering uppstår har KTH rätt med omedelbar verkan säga upp 
Avtalet. 

13. Återbetalning 

Om Avtalet upphör genom avtalsbrott eller genom en ömsesidig överenskommelse eller om Deltagare 
väljer att avbryta sina studier, ska följande gälla:  

(1) Fasta kostnader återbetalas ej. Exempel på fasta kostnader är förberedelsearbete, lokalhyra, tillgång 
till terminalsalar, utdelad kurslitteratur, och liknande. !
!
(2) Löpande kostnader direkt knutna till enskilda Deltagare som uppburits av KTH fram till det datum 
då kursen avbrutits återbetalas ej. Det gäller t.ex., men inte uteslutande, kostnader för rättning, 
seminarieverksamhet, och kommunikation med Deltagare. !
!
Dessa kostnader beräknas i en sådan situation schablonmässigt som för övriga studenter oavsett 
enskilda Deltagares faktiska insats under kursen fram till Avtalet eller deltagandet avslutas. 

14. Betalningsvillkor 

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. 

15. Hederskodex och etisk policy 
Deltagare accepterar nedan angivna hederskodex, etiska policy, generella kursregler, och kursens 
specifika regler i sin helhet. Om Deltagare inte följer dessa förbehåller sig KTH rätten att efter att ha 
konsulterat Kunden avsluta Avtalet och/eller Deltagares deltagande med omedelbar verkan enligt ovan. !

Hederskodex:!
https://www.kth.se/csc/utbildning/hederskodex/inledning-1.17237 !
!
Etisk policy: !
https://www.kth.se/social/files/5654f487f276547adc1e3ffc/Etisk-policy.pdf !

16. Tvist 
Detta Avtal ska tolkas i enlighet med svensk lag. 

Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligen avgöras genom förenklat skiljeförfarande i enlighet med 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. 
Skiljeförfarande ska ske i Stockholm.  

Ort och datum:       Ort och datum: 

______________________    ________________________ 
Sonja Berlijn      Namn: 
Skolchef EECS     Titel:    

https://www.kth.se/csc/utbildning/hederskodex/inledning-1.17237
https://www.kth.se/social/files/5654f487f276547adc1e3ffc/Etisk-policy.pdf

