
 

Zajęcia dotyczące 
obsługi 

komputerów 
i sieci 

prowadzone 
w lokalizacji blisko 

Ciebie  
pomogą  

urzeczywistnić  
ten cel. 

  

Cisco Networking Academy® 

Zdobądź ekskluzywną przepustkę do 
sukcesu! 

 



 

Jeśli uważasz, że obecnie sieci cyfrowe mają istotne 
znaczenie, pomyśl, że wkrótce liczba połączeń między 
ludźmi, miejscami i obiektami wzrośnie do 
50 miliardów.  

Zdobądź ekskluzywną przepustkę do lepszej 
przyszłości: weź udział w zajęciach Networking 
Academy prowadzonych w wielu lokalizacjach blisko 
Ciebie.  

Wiedza na temat obsługi sieci poprawi Twoje szanse 
zawodowe w dowolnej dziedzinie, ponieważ łączność 
to warunek sukcesu każdej organizacji.  

Dysponując właściwymi umiejętnościami, możesz 
podjąć perspektywiczną i dobrze płatną pracę w branży 
teleinformatycznej.  

Możesz zatrudnić się w organizacji z sektora 
zaawansowanych technologii lub wykorzystać 
posiadane umiejętności w dziedzinie, która Cię 
interesuje, a nawet otworzyć własną firmę!  

Obecnie w zajęciach Cisco prowadzonych na 
uniwersytetach, w szkołach wyższych i pomaturalnych 
w 170 krajach na całym świecie uczestniczy ponad 
milion osób.

Wykorzystaj niedobór specjalistów. 
W ostatnim dziesięcioleciu ilość danych cyfrowych 
wzrosła o 5000%, ale liczba specjalistów w branży 
teleinformatycznej wzrośnie w ciągu kolejnej dekady 
zaledwie o 1,5%. To oznacza duże możliwości rozwoju: 
• Firmy na całym świecie wykorzystują sieci do 

prowadzenia każdego typu operacji biznesowych, 
od produkcji po marketing.  

• Inteligentne sieci poprawiają ekologiczność branży 
energetycznej. 

• W branży dziennikarskiej, rozrywkowej i branży 
gier wciąż rośnie zapotrzebowanie na sieci o dużej 
przepustowości. 

• Organizacje non-profit zapewniają dostęp do sieci 
i technologii społecznościom, które nimi nie 
dysponują.  

• Systemy do wideokonferencji i narzędzia do 
współpracy obniżają koszty podróży. 

• Szkoły, administracja państwowa, małe firmy 
i biura domowe potrzebują usług konfiguracyjnych 
i pomocy technicznej. 

• Przetwarzanie danych w chmurze stymuluje rozwój 
rozwiązań mobilnych, technologii SaaS, centrów 
danych, wirtualizacji i innych rozwiązań. 
 

Chcesz się wyróżnić? Uzyskaj 
certyfikat.  
Po ukończeniu kursu możesz otrzymać uznawany na 
całym świecie certyfikat Cisco, który stanowi doskonałe 
uzupełnienie CV lub podania o przyjęcie na uczelnię.  
 

Chodzi o Twoją przyszłość. 
Odwiedź naszą witrynę, aby dowiedzieć się więcej 
o naszych kursach i znaleźć zajęcia prowadzone 
w Twojej okolicy. 
 

                        www.NetAcad.com  

Czego możesz oczekiwać 
 

 
Uczenie poprzez działanie.  
Gry, symulacje, warsztaty 
praktyczne i konkursy — na pewno 
nie będziesz się nudzić, możesz 
także znaleźć inspirację. 
 
Zwiększ zasięg działania.  
Niezależnie od Twoich 
zainteresowań, te zajęcia wzbogacą 
Twoje umiejętności. Nie musisz 
posiadać specjalistycznej wiedzy 
technicznej, aby odnieść sukces.  
 
Dołącz do społeczności.  
Kontaktuj się online z podobnie 
myślącymi kursantami 
i wykładowcami Networking 
Academy ze 170 krajów na całym 
świecie. 
 
Zmieniaj świat.  
Oto Twoja szansa na zdobycie 
wiedzy niezbędnej do rozwiązania 
globalnych problemów społecznych. 
 
Wyrównaj swoje szanse. 
Coraz więcej kobiet pracuje na 
stanowiskach kierowniczych 
w branżach technologicznych.  
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