
Cyberbezpieczeństwo jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych 
umiejętności na rynku, a popyt ten będzie tylko silniejszy. Do 2021 
roku eksperci przewidują, że branża bezpieczeństwa IT będzie miała 
niedobór 1,8 miliona pracowników!

ZABEZPIECZ 
SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 
Wybierz karierę w cyberbezpieczeństwie

Wybierz wymarzoną pracę i zabezpiecz swoją przyszłość

Co to dla Ciebie oznacza?
• Wiele możliwości w dynamicznie 

rozwijającej się branży
• Znalezienie szybko pracy po 

ukończeniu studiów
• Gwarantowana kariera 

Dodatkowo, ze względu na powszechną 
integrację technologii z miejscem pracy, 
możesz wykorzystać swoje umiejętności i 
wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa
w dowolnej branży, gdziekolwiek chcesz!



W jakiej branży możesz 
pracować?

Stwórz swoją własną drogę
Dzięki kursom Cisco Networking 
Academy możesz podążać indywidualną 
ścieżką rozwoju, wybierając kursy 
najlepiej odpowiadające twoim 
potrzebom.

Ucz się mniej lub więcej w zależności co 
chcesz osiągnąć:

Intro to Cybersecurity →
Poznaj o cybertrendy, zagrożenia oraz 
dowiedz się jak chronić dane by pozostać 
bezpiecznym w cyberprzestrzeni. 

Cybersecurity Essentials →
Zdobądź podstawową wiedzę z zakresu 
systemów, bezpieczeństwa sieci, etyki 
cyberbezpieczeństwa i praw, jak również 
technik ochrony firmy.

CCNA Cyber Ops →
Rozwijaj swoją wiedzę z zakresu 
bezpieczeństwa sieci, koncentrując się na 
ochronie istniejących sieci. Ten kurs 
przygotowuje Cię do przystąpienia do 
egzaminu Cisco CCNA Cybersecurity 
Operations Certification i zdobycia 
uznanego w branży certyfikatu.

CCNA Security →
Rozwijaj praktyczne umiejętności by 
rozwiązywać problemy, monitorować sieci 
komputerowe oraz dbać o integralność 
urządzeń i danych.  

Gotowy?
Zapytaj swojego instruktora o kursy 

Cyberbezpieczeństwa od Cisco już dziś!
www.netacad.com
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Czy cyberbezpieczeństwo jest 
dla mnie?
Nie musisz być informatykiem, aby się stać  
świetnym specjalistą od cyberbezpieczeństwa.

Jeśli zagadki i rozwiązywanie problemów są 
czymś co lubisz, może to być idealna ścieżka 
rozwoju dla Ciebie.

Ucz się od najlepszych
Dzięki tym kursom uzyskasz praktyczną wiedzę 
od wykwalifikowanych instruktorów.

Ponadto, gdy dołączysz do Cisco Networking 
Academy, od razu uzyskasz dostęp do 
materiałów ułatwiających przygotowanie do 
egzaminu z Cyberbezpieczeństwa, a także 
priorytetowy dostęp do miejsc pracy dzięki 
partnerom zatrudnionym w Cisco - wszystko, 
czego potrzebujesz, aby zacząć swoją 
wymarzoną karierę w cyberbezpieczeństwie!




