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ZDOBĄDŹ PRZEPUSTKĘ VIP DO KARIERY 
Kursy IT i networking oferowane są w liceach, technikach, szkołach 

wyższych i innych instytucjach edukacyjnych w Twojej okolicy

To Twoja przyszłość!
Dołącz do następnego 
pokolenia tech. 

www.NetAcad.com 

@cisconetacad 

@cisconetworkingacademy 

Od momentu powstania programu w 
1997 roku, ponad 9 milionów 
uczniów zapisało się na kursy  
Networking Academy. To publiczno-
prywatne partnerstwo jest  
największym programem społecznej 
odpowiedzialności biznesu Cisco.



Odwiedź NetAcad.com żeby dowiedzieć się więcej o kursach i sprawdzić gdzie w Twojej okolicy są oferowane.
© 2018 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

Jeśli myślisz, że sieci cyfrowe są ważne teraz, 
wkrótce będzie ponad 50 miliardów połączeń 
między ludźmi, miejscami i rzeczami.

Zapisz się na kursy Networking Academy oferowane 
w wielu placówkach w Twojej okolicy i zdobądź 
przepustkę VIP do swojej przyszłości.

Wiedza z zakresu sieci wzmocni Twoją karierę na 
każdym polu ponieważ każda organizacja polega 
na zdolności łączenia się dla sukcesu.  

Z odpowiednimi umiejętnościami możesz wkroczyć 
na dobrze płatną ścieżkę kariery w ICT(information 
and communications technology).  

Sam możesz zdecydować czy chcesz dołączyć do 
firmy technologicznej, wprowadzić swoje 
umiejętności do innej branży, która Cię interesuje 
lub nawet założyć swoją własną firmę.

Obecnie ponad 1 milion uczniów robi kursy Cisco w 
liceach, technikach, uniwersytetach i innych 
placówkach edukacyjnych.

Czego możesz się spodziewać:

Wykorzystaj lukň w umiejňtnoŜciach
W ostatniej dekadzie informacje cyfrowe urosğy o 
5000%,a liczba specjalist·w w IT jedynie o 1.5%. To 
oznacza duŨe moŨliwoŜci dla Ciebie:

• Międzynarodowe firmy prowadzą swoje wszystkie 
operacje przez sieci, cyberbezpieczeństwo jest 
niezbędne

• Wiadomości, rozrywka i gry stale zwiększają 
wymagania dotyczące przepustowości

• organizacje non-profit zapewniają dostęp i technologię, 
aby rozwiązywać problemy zaniedbane społeczności

• Systemy wideo konferencji i narzędzia współpracy 
redukują koszty podróży

• Szkoły, rządy, małe biznesy i domowe biura potrzebują 
wsparcia

• Cloud computing empowers mobility, software as a 
service, data centers, virtualization, and much more

Chcesz się wyróżnić? Zdobądź certyfikat.
Kursy prowadzą do zdobycia rozpoznawalnych na 
świecie certyfikatów Cisco- silnego narzędzia do 
wyróżnienia się na rynku pracy. 

Ucz się robiąc Rozwijaj swój zasięg Dołącz do społeczności Zmień coś 
Wyrównaj swoje 

możliwości 

Gry, symulacje, 
laboratoria 

praktyczne i 
konkursy- nie 

będziesz się nudził. 

Bez względu na to 
czym się interesujesz, 

na tych zajęciach 
powiększysz swój 

zestaw umiejętności. 

Połącz się online z 
uczniami i 

instruktorami 
Networking Academy 

na całym świecie.

To Twoja szansa, żeby 
zbudować wiedzę 

potrzebą do 
rozwiązywania 

globalnych problemów.

Kobiety znajdują 
szybką ścieżkę 
do przywództwa 
w dziedzinach 

technologii. 

“ Kursy Cisco otworzyły mi oczy na tak wiele różnych ścieżek kariery i teraz 
pracuję w dziedzinie, która naprawdę szybko się rozwija.”  — Uczeń NetAcad  

SPYTAJ SWOJEGO INSTRUKTORA LUB DORADCĘ O KURSY CISCO. 




