
Cyberbezpieczeństwo 
z Cisco Networking 
Academy
Nauczanie pracowników jutra jak 
chronić nasz cyfrowy świat.

Cisco Networking 
Academy
Jako część trwającego ruchu mającego na celu 
przygotowanie pracowników jutra, Cisco 
Networking Academy współpracuje z instytucjami 
edukacyjnymi oraz instruktorami na całym świecie, 
aby zapewnić słuchaczom kompleksową gamę 
kursów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Od swoich początków w 1997, Cisco Networking 
Academy urosło do...

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj 
się z osobą reprezentującą Cisco 
Networking Academy  lub odwiedź 
stronę  www.netacad.com
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Introduction to Cybersecurity 
Odkrywa cyber trendy i zagrożenia, 
pokazuje jak pozostać bezpiecznym w 
cyberprzestrzeni, a także chronić 
osobiste i firmowe dane.

CyberOps Associate
Skupia się na umiejętnościach potrzebnych do 
monitorowania, wykrywania, analizy i reagowania 
na zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Ten kurs 
przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego 
Cisco Certified CyberOps Associate.

IoT Security
Obejmuje kluczowe koncepcje i 
praktyczne narzędzia do oceny luk w 
zabezpieczeniach rozwiązań IoT, 
wykonywania modelowania zagrożeń i 
rekomendowania strategii ograniczania 
ryzyka.

Cybersecurity Essentials
Pokrywa podstawową wiedzę i 
niezbędne umiejętności ze wszystkich 
dziedzin cyberbezpieczeństwa, w tym 

bezpieczeństwo informacji, systemów 
i sieci, a także etykę i prawa oraz 
techniki obrony i ograniczania ryzyka 
używane w przedsiębiorstwach. 

CCNA Security
Wprowadza kluczowe koncepcje i umiejętności 
potrzebne do rozwiązywania problemów i 
monitorowania sieci komputerowych, a także 
zapewnienia integralności urządzeń i danych. 
Kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie 
umiejętności potrzebnych do tworzenia, 
wprowadzania i zarządzania systemem 
bezpieczeństwa sieci.



Rozwój pożądanych 
umiejętności

Praktyczny, rzeczywisty 
program nauczania oparty na 

pedagogice

Praktyczne, rzeczywiste 
doświadczenia nauki 

Elastyczność i 
autonomia w wyborze i 

prowadzeniu kursu

Własna ścieżka
Edukacyjna

Zniżki na 
sprzęt

Globalna sieć bezpłatnego 
wsparcia i zasobów do 

nauczania

Solidne podstawy pod edukację 
na wyższym poziomie z zakresu 

cyberbezpieczeństwa

Darmowe możliwości 
rozwoju 

zawodowego 

Ważne i zróżnicowane kursy, 
które przyciągają słuchaczy i 
zachęcacją do dalszej nauki

Kursy Cisco Networking 
Academy z zakresu 
cyberbezpieczeństwa 
zapewniają kompletną 
ścieżkę edukacyjną, od 
poziomu początkującego 
do gotowości 
rozpoczęcia kariery: 

Jesteśmy teraz podatni na 
cyber ataki bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej, a 
zapewnienie bezpieczeństwa 
naszych ludzi, systemów i 
sieci jest wyzwaniem, które 
wymaga nieustannej uwagi. 

Na świecie występuje 
obecnie wyjątkowe 
zapotrzebowanie na wiedzę i 
umiejętności z zakresu 
cyberbezpieczeństwa, które 
stwarza możliwości rozwoju 
kariery w niemal każdej 
branży.
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