
Od 
studiów
do kariery

Do roku 2023, sieci komputerowe będą uznawane przez 60% 
przedsiębiorstw jako kluczowe w ich cyfrowej strategii, dla 
porównania dziś jest to 20%1. Organizacje potrzebują 
profesjonalistów ITC, którzy wiedzą jak działają sieci.

Możliwości zaczynają się tutaj.
Celem Cisco Networking Academy jest pomoc słuchaczom z 
różnych środowisk i z różnym doświadczeniem w budowaniu 
kompetencji i drogi do ekscytującej, dobrze płatnej kariery w 
obszarach cyberbezpieczeństwa, sieci, IoT czy programowania. 
Oferujemy najlepszy program nauczania i doskonałe narzędzia 
edukacyjne, a także wszechstronne możliwości zawodowe. Ucz 
się od lidera w edukacji sieciowej i buduj swoją karierę.



Po co uczyć się 
sieci komputerowych?
Sieci komputerowe są kluczowe nie tylko dla 
inżynierów sieciowych. To ważna umiejętność 
przydatna w różnych zawodach w obszarze 
technologii. Wiele ścieżek kariery wymaga rozumienia 
sieci - w tym programiści, analitycy danych, 
specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa i inni. Z 
właściowymi umiejętnościami i certyfikatami 
zdobędziesz przewagę na rynku pracy.

Stwórz swoją własną ścieżkę

Cisco Networking Academy pozwala Ci 

dopasować scieżkę edukacyjną do Twoich celów 
i zainteresowań. Zacznij odkrywać swoje 
zainteresowania z bezpłatnymi kursami online do 
samodzielnej nauki lub skorzystaj z  kursów 
zawodowych, które wyposażą Cię w wiedzę i 
praktyczne umiejętności potrzebne do pracy.

Naucz się podstaw sieci:

Networking Essentials
Rozwiń podstawowe rozumienie architektury 
sieciowej i sposobu działania sieci. Bezpłatny kurs 
do samodzielnej nauki.

Wejdź na ścieżkę prowadzącą do certyfikatu:

Cisco Certified Networking Associate 
(CCNA) 
Dowiedz się, jak sieci wspierają działania firm 
każdej wielkości. Zdobądź podstawy wiedzy o IP, 
automatyzacji sieci i umiejętności z zakresu 
cyberbezpieczeństwa, które przygotują Cię do 
certyfikacji i pierwszej pracy.

Zanurkuj gębiej i poszerz swoje umiejętności:
• DevNet Associate
• CyberOps Associate
• Cisco Certified Networking

Professional (CCNP Enterprise)

Gotowy żeby zacząć?
Poznaj ofertę kursów Cisco już dziś 
www.netacad.com
www.facebook.com/CiscoNetAcadPolska
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Dlaczego Cisco Networking 
Academy?
Ucz się od najlepszych. 
Cisco od ponad 20 lat jest liderem w obszarze 
sieci i nieustannie wpływa na trendy 
technologiczne. Nasza specjalistyczna wiedza i 
starannie gromadzone doświadczenie w edukacji 
oparte na najnowszych rozwiązaniach w branży 
przygotują Cię do rozwoju zawodowego dziś-  w 
przyszłości. 

Słuchacze są najważniejsi.
Edukacja wymaga indywidualnego podejścia. 
Skorzystaj z naszej wiedzy i stwórz swoją własną 
ścieżkę. Zdobądź praktyczne doświadczenie, 
dołącz do społeczności słuchaczy i bierz udział w 
spotkaniach, konkursach, programach stażowych i 
innych wydarzeniach budujących Twoją karierę.  
Oferujemy wszechstronne możliwości zawodowe, 
aby wspierać Cię na każdym kroku edukacji.

1. Cisco 2020 Global Networking Trends Report
2. 2019 Cisco Student Outcome Survey

93%
93% słuchaczy Networking 
Academy, którzy zdobyli certyfikat 
CCNA otrzymało lepszą pracę lub 
rozpoczęło studia wyższe




