
Rozwiązania multi-domain 
enterprise, data center, 

service provider i 
bezpieczeństwo

Innowacje biznesowe 
przyśpieszają powstawanie 
nowych aplikacji

Aplikacje zmieniają rolę sieci

Automatyzacja i sieci 
programowalne zmieniają 
Twoje podejście do 
infrastruktury

Sieci Intuicyjne (intend-
based ) łączą 

użytkowników, urządzenia, 
aplikacje oraz zabezpieczają 

i uwzględniają polityki

APIs i sieci 
programowalne - 

automatyzacja, 
elastyczność i 
skalowalność 

Cyfrowe transformacje wpływają 
na rozwój biznesu i zmiany w  
infrastrukturze IT

Kursy CCNA obejmują szeroki zakres 
wiedzy i kompetencji i uwzględniają 
najnowsze trendy, technologie, 
umiejętności programowania i są 
dostosowane do potrzeb rynku pracy

Nigdy nie było lepszego 
momentu na rozpoczęcie 
kariery w technologiach!

Teraz jest najlepszy czas, aby 
rozpocząć karierę w obszarze 
infrastruktury i oprogramowania

dyrektorów twierdzi, że ich 
firma stoi w obliczu 

przełomowych zmian 
wynikających z rozwoju 
technologii cyfrowych

Podstawy 
bezpieczeństwa

połączenia IP 

usługi IP

dyrektorów twierdzi, 
że ich firma nie ma 

odpowiednich 
kompetencji, żeby się 
dostosować do zmian
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Rozpocznij swoją karierę 
z kursem CCNA

90%

managerów ds. 
technologii postrzega 
certyfikaty techniczne 
jako kluczowy czynnik 

sukcesu 

78%
organizacji bierze pod 

uwagę certyfikaty 
przy podejmowaniu 

decyzji o zatrudnieniu

99%

70%

Podstawy 
sieci

Automatyzacja i 
sieci 

programowalne

dostęp do sieci

Czy wspominaliśmy już, że rekruterzy 
uwielbiają kandydatów z 
certyfikatami?

Rozpocznij swoją karierę z 
certyfikatem CCNA

Opanuj podstawy, w tym 
bezpieczeństwo, automatyzację i 
programowanie 

Zbuduj pewność siebie i utrwalaj 
wiedzę przez nabycie praktycznych 
umiejętności 

Wzbogać swoje CV o szanowany w 
branży certyfikat na poziomie  
associate

Dodaj cyfrowy certyfikat do 
swojego profilu w mediach społ.           
oraz do cv i podziel się ze światem 
swoimi osiągnięciami

Przenieś swoją karierę 
na następny poziom z 

kursem  CCNA

Poznaj szczegóły, odwiedź 

CCNA Certification and Training Program

https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/associate/ccna.html



