
Odnajdź swoje miejsce w 
rozwijającej się dziedzinie 
Cyberbezpieczeństwa

Ponieważ ataki stają się coraz bardziej 
złożone, specjalistyczna wiedza z zakresu 

cyberbezpieczeństwa potrzebna jest 
przed, w trakcie i po ataku.

Największe obawy firm dotyczące  
cyberbezpieczeństwa

Kursy i certyfikaty Cisco 
obejmują każdy poziom kariery 
i każdy obszar zainteresowań

Obszar cyberbezpieczeństwa jest 
pełen możliwości na każdym poziomie.

Niezapełnione miejsca pracy w 
cyberbezpieczeństwie według regionów5

Kursy i certyfikaty Cisco® 
budują elastyczne i nowoczesne umiejętności, 

które rozwiną Twoją karierę w 
cyberbezpieczeństwie

Zdobądź umiejętności, które dadzą Ci przewagę konkurencyjną

Złożoność cyberzagrożeń nieustanie się rozwija, 
cyberprzestępcy nauczyli się wykorzystywać 
dane jako broń, rośnie liczba oprogramowań 
ransomware, a naruszenia bezpieczeństwa 
wpływają na koszty operacyjne organizacji. 

Rozwijające się zagrożenia cyberbezpieczeństwa 
są trudne do przewidzenia bez nowoczesnego 

szkolenia.

69 dni średni czas 
powstrzymania 
ataku1

197 dni średni czas 
odkrycia ataku 
zewnętrznego2

$3.86M średni koszt 
ataku3

Zdobądź Certyfikat na każdym poziomie 
wiedzy, żebyś mógł pokazać światu co wiesz 
bez względu na pozycję

Zdobądź praktyczne umiejętności 
korzystając z rozwiązań bezpieczeńsywa z 
klasy korporacyjnej, żeby przygotować się 
na realne sytuacje

Ucz się tak jak potrzebujesz, w 
trybie do samodzielnej nauki lub  
z instruktorem

Ilość ofert pracy wyprzedza 
wykwalifikowanych 

kandydatów

3.5M ofert pracy w 
cyberbezpieczeństwie do 20214 

Cisco Security Training
Wdrażaj rozwiązania bezpieczeństwa Cisco i 
przygotuj się do certyfikacji

Cisco Certified Specialist Certifications
Wdrażaj i automatyzuj rozwiązania 
bezpieczeństwa Cisco

Cisco Certified CyberOps Associate 
Zapobiegaj, wykrywaj, i chroń, jako członek zespołu SOC 

Cisco Certified CyberOps 
Professional
Zapobiegaj, wykrywaj, i chroń krytyczne 
zasoby jako Information SecurityAnalyst

Cisco Certified DevNet Specialist
Applications workflow and automate            

Cisco security solutions

Cisco Certified DevNet 
Professional
Automatyzuj rozwiązania bezpieczeństwa 
Cisco

CCNP® Security
Wdrażaj i chroń infrastrukturę IT

CCNA
Wdrażaj podstawy cyberbezpieczeństwa

CCIE Security
Zdobądź kompletne umiejętności 

zabezpieczania infrastruktury IT

Projektuj
Włącz zabezpieczenia 
do swojej architektury, 
aby zapobiegać 
atakom

Monitoruj    
Nieustannie wykrywaj 
anomalie i naruszenia 
bezpieczeństwa

Automatyzuj
Automatyzacja 
bezpieczeństwa 
identyfikuje 
cyberzagrożenia, 
priorytetyzuje alerty i 
koordynuje reakcje

Reaguj
Zidentyfikuj punkt 

wejścia, 
powstrzymaj 

zagrożene i napraw 
szkody

Buduj                 
Wdrażaj i przygotuj 

projekt 
cyberbezpieczeństwa 

DevSecOps

Detection and
Response

IT Risk
Managment

Business Email
Compromise

Dark Data
Discovery

Security Incident
Response

APAC ~2.6M

Europa 
~291,000

Ameryka 
Łacińska 
~600,000

15%

14%

Ameryka 
Północna 
~561,000 64%

7%
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Wkrocz w nową erę cyberbezpieczeństwa 
i zabezpiecz swoją pozycję z kursami i 

certyfikatami Cisco.

Dowiedz się więcej

Cisco Security Certifications 

1Źródło: Contain breach
2Źródło: Breach discovery
3Źródło: Breach costs
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5Źródło: Top 10 most popular cybersecurity certifications
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Na świecie ~4.7M

https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/security.html#~resources
https://www.cyberseek.org/pathway.html
https://www.secureworldexpo.com/industry-news/cybersecurity-job-market-2020-outlook
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