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Ogólne 

Q: Czym jest Cyfrowa Odznaka programu Networking Academy?
A: Program Cisco Networking Academy oferuje wiele odznak za udział w programie i ukończenie kursów. 
Te odznaki to cyfrowe reprezentacje osiągnięć w nauce oraz sukcesów, które mogą być sprawdzone w 
czasie rzeczywistym, online. 

Q: Dlaczego Cisco Networking Academy przyznaje odznaki? 
A: W Cisco Networking Academy wspieramy wszystkich w rozwoju kariery. Cyfrowe Odznaki pomagają 
słuchaczowi wykazać przed pracodawcą swoje umiejętności i wiedzę, zapewnić ich weryfikowalne i 
wiarygodne poświadczenie. Odznaki pomagają również w uznaniu sukcesów instruktorów i akademii. 

Q: Jakie są korzyści z posiadania odznaki?
A: Cyfrowa odznaka to wiarygodne, wygodne i bogate w dane cyfrowe potwierdzenie umiejętności, 
wyników w nauce, osiągnięć lub doświadczenia. Odznaka daje Ci możliwość zaprezentowania swoich 
umiejętności online w sposób, który jest łatwy, zaufany oraz może być zweryfikowany w czasie 
rzeczywistym. Odznaki zapewniają pracodawcom oraz współpracownikom konkretny dowód na to co 
musisz umieć, żeby zdobyć to cyfrowe potwierdzenie.

Q: W jaki sposób umiejętności zdobyte podczas kursu Networking Academy pokazywane są poprzez 
Odznakę?
A: Podjęliśmy współpracę z Credly, aby mapować Twoje osiągnięcia w nauce do odznaki, która jest 
wydawana i zarządzana za pośrednictwem platformy Acclaim. Technologia używana przez Credly na 
platformie Acclaim oparta jest na Open Badge Standards utrzymywanych przez IMS Global. To pozwala Ci 
na cyfrowe zarządzanie, udostępnianie i weryfikowanie swoich kompetencji.

Q: W jaki sposób mogę zdobyć odznakę programu Networking Academy?
A: Odznaki są przyznawane, gdy słuchacz pomyślnie ukończy kurs NetAcad. Kryteria to:

• Uzupełnienie ankiety końcowej
• Zdobycie na egzaminie końcowym minimalnego wyniku* przy pierwszym podejściu**

• Oznaczenie jako “pass/completed” przez instruktora (dotyczy jedynie kursów prowadzonych przez
instruktora).

* Minimum to zazwyczaj 70% jednak może się różnić w zależności od kursu, proszę zapoznać się z
dokumentami kursu, aby uzyskać więcej informacji.
** Wyniki uzyskane podczas powtórnego podejścia do egzaminu nie kwalifikują do uzyskania odznaki.

Q: Które kursy programu Networking Academy oferują odznaki? 
A: Obecnie odznaki NetAcad dostępne są dla następujących kursów:

CCNA 7: Introduction to Networks 

CCNA 7: Switching, Wireless, and Routing Essentials 
CCNA 7: Enterprise Networking, Security, and Automation 

CCNP Enterprise: Core Networking 

CCNP Enterprise: Advanced Routing 

CyberOps Associate 

DevNet Associate 

IT Essentials 

Introduction to Cybersecurity 

Cybersecurity Essentials 

https://www.youracclaim.com/org/cisco/badge/ccna-introduction-to-networks
https://www.youracclaim.com/org/cisco/badge/ccna-switching-wireless-and-routing-essentials
https://www.youracclaim.com/org/cisco/badge/ccna-enterprise-networking-security-and-automation
https://www.youracclaim.com/org/cisco/badge/ccnp-core-networking
https://www.youracclaim.com/org/cisco/badge/introduction-to-cybersecurity
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Introduction to IoT  

Introduction to Packet Tracer 

Emerging Technologies Workshop: Model Driven Programmability 

Q: Kiedy NetAcad zacznie przyznawać Odznaki?
A: Program Cisco Networking Academy rozpoczął przyznawanie odznak w kwietniu 2020. Poniższa 
tabela wskazuje kiedy odznaka zaczęła być dostępna dla danego kursu. Jeśli słuchacz zapisał się na kurs 
po tej dacie oraz spełnił wymogi powinien otrzymać odznakę.

Course Data 

CCNA 7: Introduction to Networks April 16, 2020 

CCNA 7: Switching, Wireless, and Routing Essentials April 16, 2020 

CCNA 7: Enterprise Networking, Security, and Automation April 16, 2020 

CCNP Enterprise: Core Networking April 16, 2020 

CCNP Enterprise: Advanced Routing July 17, 2020 

CyberOps Associate July 29, 2020 

DevNet Associate July 29, 2020 

IT Essentials August 11, 2020 

Introduction to Cybersecurity April 16, 2020 

Cybersecurity Essentials July 17, 2020 

Introduction to IoT (Available for Version 2.0 and later) July 17, 2020 

Introduction to Packet Tracer July 17, 2020 

Emerging Technologies Workshop: Model Driven Programmability July 17, 2020 

Q: Jestem już zapisany lub ukończyłem jeden z kursów CCNA 7, czy otrzymam Cyfrową Odznakę?
A: Tak, od 16 kwietnia odznaki są wydawane wszystkim słuchaczom, którzy ukończyli kursy CCNA 7.0 i 
spełnili wymogi. 

Q: Jak zostanę poinformowany o tym czy zdobyłem Odznakę?
A: W ciągu 48 godzin od spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów otrzymasz powiadomienie mailowe 
z instrukcjami dotyczącymi ubiegania się o odznakę i konfiguracji konta.

Q: Czy NetAcad będzie oferował odznaki do kursów partnerskich, takich jak NDG Linux lub OpenEDG?   
A: Nie, odznaki NetAcad są przyznawane przez Cisco do kursów Cisco.

Q: Czy certyfikaty ukończenia kursów NetAcad zostaną zastąpione przez odznaki?
A: Nie, certyfikaty ukończenia kursów reprezentują coś innego i mają inne kryteria przyznania. Odznaki ich 
nie zastąpią.
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Q: Jaka jest różnica między certyfikacją a odznaką?

A: Certyfikacja potwierdza umiejętności z konkretnego obszaru wiedzy zweryfikowane w odniesieniu do 
zestawu przyjętych standardów. Certyfikacja Cisco wymaga od kandydata podejścia do egzaminu 
certyfikacyjnego w bezpiecznym, nadzorowanym środowisku za pośrednictwem autoryzowanego 
ośrodka przeprowadzającego testy. Certyfikacje wymagają także stałej aktualizacji poprzez proces 
recertyfikacji.
Odznaka /Digital Badge to cyfrowa prezentacja osiągnięć w nauce uzyskanych poprzez ukończenie 
kursu. Odznaka NetAcad wydawana za ukończenie kursu potwierdza osiągnięcie celów nauczania kursu. 

Q: Jaka jest różnica pomiędzy odznakami Cisco training badge a NetAcad badge?

A: Odznakę Cisco training badge zdobywasz, gdy ukończysz jeden z kursów treningowych, które są 
częścią ścieżki certyfikacyjnej, na poziomie Associate, Specialist, Professional lub Expert. Te kursy 
treningowe oferowane są przez Cisco lub Partnerów Edukacyjnych, ich listę znajdziesz na stronie: https://

www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/training.html 

Odznakę NetAcad badge zdobywasz gdy pomyślnie ukończysz kurs Cisco. 

Q: Czy program Networking Academy oferuje odznaki niepowiązane z ukończeniem kursu?
A: Tak, oferujemy również odznaki jako uznanie za udział  w programie i osiągnięcia związane ze 
specjalnymi projektami. Te odznaki są przeznaczone zarówno dla słuchaczy jak i instruktorów i obejmują 
programy “Multiply for Growth,” “Learn-A-Thon,” ora “Years of Service”. 

Q: Czy pobierana jest opłata za otrzymanie lub utrzymanie odznaki przez NetAcad?
A: Nie. To jest darmowa usługa, którą program Networking Academy oferuje swoim instruktorom, 
słuchaczom i administratorom. Będziesz miał dostęp do swoich odznak na platformie Acclaim nawet po 
odejściu z programu.

Q: Czy odznaki Networking Academy mają datę ważności?
A: Nie, nasze odznaki nie mają daty ważności. 

Instruktorzy

Q: Czy instruktor może zdobyć odznakę? 
A: Tak, jeśli instruktor ukończy kurs, do którego przyznawane są odznaki i spełni kryteria otrzyma 
odznakę.

Q: Czy instruktor może uzyskać odznakę z kursów, do których prowadzenia jest upoważniony? 
A: Taka odznaka jest obecnie niedostępna, ale pracujemy nad jej wprowadzeniem w okresie listopada/
grudnia.

Q: Czy instruktor może wydać odznakę słuchaczowi? 
A: Nie. Odznaki Networking Academy przyznawane są bezpośrednio przez Cisco słuchaczom, którzy 
spełnili kryteria kursu. Odznaki nie są przyznawane przez instruktorów.

https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/training.html
https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/training.html
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Q: Czy instruktorzy otrzymają odznakę za Instructor Training Qualifications (ITQs)? 
A: Taka odznaka jest obecnie niedostępna, ale pracujemy nad jej wprowadzeniem w okresie listopada/
grudnia.

Q: Czy jeśli zmienię adres email na NetAcad.com to będę mógł zobaczyć swoją odznakę?
A: Tak, możesz dodać wiele adresów email do konta Acclaim. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Słuchacze

Q: Czy muszę zaakceptować odznakę? 
A: Nie, akceptowanie odznaki jest opcjonalne, możesz ją odrzucić lub po prostu zignorować wiadomość 
email.

Q: Jeśli zaakceptuję odznakę jakie dane osobowe będzie ona zawierać?
A: Gdy zaakceptujesz swoją pierwszą odznakę i przystąpisz do zakładania konta Acclaim, będziesz musiał 
podać swoje imię, nazwisko, adres email i kraj. Cisco Networking Academy nie przekaże tych informacji 
Acclaim. Ty będziesz musiał je podać podczas zakładania konta Acclaim.

Q: Co jeśli nie chcę, żeby moja odznaka była publiczna?
A: Możesz łatwo skonfigurować swoje ustawienia prywatności na platformie Acclaim. Masz całkowitą 
kontrolę nad tym które informacje o Tobie są publiczne. Ponadto możesz zdecydować czy chcesz 
zezwolić innym użytkownikom na kontaktowanie się z Tobą poprzez Twój publiczny profil lub czy chcesz, 
aby Twój profil był zawarty w katalogach, które można przeszukiwać.

Q: Co blokuje innych przed kopiowaniem mojej odznaki i używaniem jej?
A: Chociaż odznaki są tylko cyfrowymi plikami graficznymi, mają unikalne połączenie z danymi 
przechowywanymi na platformie Credly's Acclaim. To połączenie ze zweryfikowanymi danymi sprawia, że 
odznaki są bardziej wiarygodne i bezpieczne niż certyfikaty w formie papierowej. To również eliminuje 
możliwość, aby ktokolwiek inny użył Twojego poświadczenia oraz powiązanej z nim tożsamości.

Q: Gdzie i jak mogę udostępnić odznakę? 
A: Możesz udostępnić swoją odznakę bezpośrednio z platformy Acclaim na LinkedIn, Twitter lub 
Facebook; poprzez email; wkleić na stronę internetową lub umieścić w podpisie email.

Q: Czy mogę przenieść odznakę wydaną przez Credly’s Acclaim Platform do innych platform 
przechowujących odznaki?
A: Tak, możesz pobrać swoją odznakę ze strony Share Badge. Twoja pobrana odznaka zawiera Open 
Badge Infrastructure (OBI), zgodne metadane zawarte w obrazku. To pozwoli Ci przechowywać Twoją 
odznakę na innych zgodnych z OBI stronach takich jak Mozilla Backpack.

Q: Czy mogę zaimportować odznaki wydane przez inne platformy do Credly’s Acclaim Platform? 
A: Na ten moment nie.

Q: Mam pytanie dotyczące platformy Acclaim. Gdzie mogę znaleźć wsparcie? 
A: Odpowiedzi na często zadawane pytania możesz znaleźć na stronie: support.youracclaim.com

https://support.youracclaim.com/hc/en-us/articles/360021220951-Can-I-add-multiple-emails-to-my-Acclaim-account-


© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 7 z 7 

Q: Czy odznaka Networking Academy wlicza się do punktów Cisco Continuing Education (CE)?
A: Na ten moment nie.

Q: Czy jeśli dwukrotnie ukończyłem ten sam kurs otrzymam dwie odznaki?
A: Nie, jesteś uprawniony do otrzymania jednej odznaki w ramach ukończenia jednego kursu.




