
Låt oss hjälpa dig att bli certifierad INCOSE CSEP 
“Certified Systems Engineering Professional” 

Preparandkurs inför 
Certifiering till Systems 
Engineering Professional 
(ASEP/CSEP)
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CSEP***

B.Sc eller 
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+ + Certifierings- 
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* CSEP krav
** Rekommenderas av Syntell som lämlig förberedelse
*** Ansökan till CSEP Certifiering gås igenom av INCOSE. 

Testet bokas och hanteras av  Thomson-Prometric
**** CSEP certifikatet måste förnyas var tredje år genom att 

man samlar 120 Personal Development Units (DPU)    

Lämplig 
bakgrund

Förnyelse av ASEP/CSEP- 
certifikat  

Ditt certifikat gäller i tre år och 
måste därefter förnyas (för 
ASEP vart femte år). Certifikatet 
förnyas genom att du påvisar att 
du genomgått personlig kompe-
tensutveckling motsvarande 120 
så kallade PDU:er. PDU står för 
Personal Development Unit och 
motsvarar en timmes kompetens-
utveckling. Nedan visas exempel 
på aktiviteter som du får PDU:er 
för. Du får självklart PDU:er för 
exempelvis Syntell Trainings 
kurser och relevanta högskole-
fortbildningar.  

• 1 timmes kompetensutveck-
ling, kurs eller liknane, 1 PDU

• Att vara författare eller
medförfattare till artiklar eller
böcker inom ett relevant äm-
nesområde, 10 PDU:er

• 1 timmes medverkan i fören-
ingsarbete inom ett relevant
område, 1 PDU

• Patent, 10 PDU:er
• 1 “ny” svensk högskolepoäng

(1 ECTS credit) motsvarar ca 
26 PDU:er

• 1 “gammal” svensk högskole-
poäng motsvarar 40 PDU:er

Om kursen
Välkommen till vår intensivkurs in-
för INCOSE CSEP/ASEP certifiering.  
Kursen är lämplig som förberedelse för 
dig som planerar att genomföra CSEP/
ASEP-provet. Under kursen går vi till-
sammans igenom INCOSE Handbook, 
och du får också praktisk hjälp med att 
utforma din CSEP/ASEP ansökan. 

Kursen innehåller ett stort antal 
övningsfrågor liknande dem du får 
på CSEP/ASEP-provet, vilket gör att 
du hela tiden prövar dina styrkor och 
svagheter under provlika förhållanden. 
Du får också många praktiska tips om 
hur du på bästa sätt förbereder dig 
inför CSEP/ASEP examen. 

Anmälan

Anmäl dig till kursen on-line på  
www.syntell.se. För frågor  om 
kursen kontakta Tom Strandberg på 
training@syntell.se.

Preparandkurs inför Certifiering till Systems 
Engineering Professional (ASEP/CSEP)

Vad krävs för att bli CSEP? 

• Systems Engineering (SE) erfaren-
het – Minst 5 års erfarenhet inom
ett eller flera delområden knutna
till Systems Engineering

• Utbildning: En civil- eller hög-
skoleingenjörsexamen eller
motsvarande universitets- eller
högskoleutbildning inom ett tekn-
iskt ämnesområde (Har du inte en
sådan examen kan detta kom-
penseras med ytterligare erfaren-
het)

o Ytterligare 5 års allmän ingen-
jörserfarenhet krävs om du har
högskoleexamen (motsvarande
minst kandidatexamen) inom ett
icke-tekniskt område (totalt 10
års erfarenhet)

o Ytterligare 10 års allmän in-
genjörserfarenhet krävs om du
inte har någon högskoleexamen
(totalt 15 års erfarenhet)

• Sammanställning och beskrivning
av erfarenhet.

• Skriftliga rekommendationer från
minst 3 personer (kollegor/andra
referenspersoner/chefer) som har
kunskap om systems engineering.

• Godkänt CSEP certifieringsprov
• Medlem i INCOSE

Vad krävs för att bli ASEP? 

• Utbildning: En civil- eller hög-    
skoleingenjörsexamen eller 
motsvarande universitets- eller 
högskoleutbildning inom ett 
tekniskt ämnesområde

• Godkänt CSEP-certifierings-prov
• Medlem i INCOSE

Avgifter för ansökan och certi-
fieringsprov som betalas direkt till 
INCOSE respektive provförrättaren 
(Se www.incose.org för aktuella 
priser) 

Så här går det till att bli certifierad

Kursinnehåll
• Genomgång av INCOSE Handbook
• Diagnostiskt prov och tips inför 

dina självstudier
• Skapa din personliga studieplan
• Stöd för att skriva en CSEP/ASEP- 

ansökan

Kursmaterial
• INCOSE Handbook (version 4)
• ASEP/CSEP Guide på svenska
• Lärarbilder och kurspärm med

kopior
• Övningsprovfrågor
• Mall för studieplan
• ”Tentatips”
• Blanketter för ansökan

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som förbe- 
reder sig inför CSEP/ASEP-provet. 
Din bakgrund kan vara exempelvis 
systememarkitekt, utvecklare, teknisk 
projektledare eller projektledare med 
stor erfarenhet av systems engineer-
ing, eller så arbetar du med något 
kopplat till Systems Engineering och 
bbehöver en förståelse för vad SE är 
och språkbruket.

Om certifieringen och INCOSE

CSEP - “Certified Systems 
Engineering Professional” 

CSEP är för dig som är praktiserande 
systemingenjör och har minst 5 års 
erfarenhet av SE relaterat arbete.

ASEP - ”Associated Systems 
Engineering Professional” 

ASEP är alternativet om du ännu ej har 5 
års erfarenhet eller om du endast vill ha 
en grundläggande insikt och förståelse 
för SE området.

Certifiering är ett bevis på att du uppnått en viss kunskapsnivå inom SE. 
Det är en formell process där du testas på dina teoretiska kunskaper, och 
om du ansöker om CSEP, din ansökan och dina referenser granskas av 
minst tre experter inom Systems Engineering utpekade av INCOSE.

För att bli certifierad behöver du ha en lämplig examen och lämpliga arbetserfarenheter. Du utvecklar dina kunskaper bl a genom Syntells kurser. Genom denna kurs får du en sista genomgång före provet. 

Certifieringen 

Certifieringsprogrammet har tillkom-
mit för att ge utövare av Systems 
Engineering ett grundläggande och 
mätbart bevis på uppnådd kompetens 
och erfarenhet i likhet med de certifi-
eringsprogram som sedan länge finns 
för exempelvis projektledare. Certifi-
erande organ för CSEP-certifiering är 
INCOSE. 

INCOSE 
INCOSE (International Council on Sys-
tems Engineering) är en internationell 
förening för Systems Engineering. 
Föreningen har förutom en omfattande 
internationell verksamhet också en 
aktiv underförening i Sverige (INCOSE 
Sverige). INCOSE har idag ca 10 000 
medlemmar varav ca 2500  är antingen 
ASEP eller CSEP.  

Låt oss hjälpa dig att förbereda dig för att bli certifierad INCOSE CSEP, 
 ”Certified Systems Engineering Professional” eller INCOSE ASEP 
”Associated Systems Engineering Professional”. Vår kurs förbereder dig 
att bli certifierad CSEP eller ASEP. 




