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Cisco Networking Academy i NDG przedstawiają 

Kursy Linux dla instytucji edukacyjnych 

 
Umiejętności dające 
uczestnikom nieograniczone 
możliwości 
 

 managerów planuje w ciągu 97%
najbliższych 6 miesięcy zatrudnić 
specjalistę systemu Linux  

90% specjalistów ds. systemu Linux 

uważa, że posiadane umiejętności 
pomogły im w rozwoju kariery 

70% firm zwiększyło liczbę 

oferowanych instrumentów 
motywacyjnych dla specjalistów systemu 
Linux (elastyczne godziny pracy, praca 
zdalna, wyższe wynagrodzenie) 

 

 

 
 
 

 

System operacyjny (OS) Linux 
działa na 98% superkomputerów, 
na większości serwerów 
internetowych, na milionach 

urządzeń z systemem Android, na platformach 
chmurowych i w innych środowiskach. Stanowi 
podstawę wielu technologii i innowacji, dlatego też 
otwiera się nowe możliwości rozwoju kariery 
w takich obszarach, jak: duże zbiory danych, 
przetwarzanie w chmurze, cyberbezpieczeństwo, 
sieć czy programowanie.  
 

Pozwól uczniom i studentom zyskać 
przewagę na rynku pracy. 
Instytucje edukacyjne na całym świecie mogą 
w ramach programu Cisco Networking Academy, 
oferować kursy w zakresie systemu Linux, 
opracowane przez partnera programu - firmę 
Network Development Group (NDG). Oferując kursy 
NDG Linux, możesz pomóc swoim uczniom lub 
studentom zyskać nowe wartościowe umiejętności, 
aby umożliwić im odniesienie sukcesu na rynku 
pracy. 
  
 

We współpracy z 



Informacje o programie Cisco Networking Academy 
Od 1997 roku program pomógł ponad 6 milionom kursantów 
z 9500 instytucji w 170 krajach przygotować się do kariery 
zawodowej w IT. Obecnie co roku do programu dołącza 
1 milion uczestników. Firma NDG jest jednym z partnerów 
Cisco opracowujących program nauczania. 
www.NetAcad.com 

Informacje o firmie NDG 
NDG zajmuje się opracowywaniem rozwiązań szkoleniowych, 
które pozwalają osobom uczącym się na całym świecie rozwijać 
umiejętności z zakresu IT i przygotowywać do atrakcyjnej kariery 
zawodowej. Produkty takie jak NDG Online i NETLAB+ oferują 
innowacyjne i ukierunkowane na praktykę środowiska 
szkoleniowe pozwalające przekuć ćwiczenie na sukces. 
www.NetDevGroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dostępne kursy z zakresu systemu 
operacyjnego Linux 
W ramach kursów instruktorzy mogą skorzystać  
z darmowego szkolenia i systemów 
monitorowania postępów kształcenia, 
a uczestnicy zyskują przygotowanie do 
uznawanych w branży egzaminów 
certyfikacyjnych Linux. 
 

* Opłata uiszczana przez instytucję edukacyjną albo uczestnika. 

Darmowy dostęp dla instruktorów.  

 

 

Nauczanie jest proste 
Kursy firmy NDG z zakresu systemu Linux 
umożliwiają korzystanie z : 

 platformy szkoleniowej NetSpace 

 wykładów,  laboratoriów i sprawdzianów 
wiedzy 

 wirtualnych terminali Linux (ćwiczenia w 
zakresie konsoli z poziomu przeglądarki) 

 materiałów dla instruktora 
 

Korzyści kursów NDG 

 Wykształcenie umiejętności poszukiwanych 
na rynku pracy 

 Kształcenie praktycznych umiejętności, nauka 
przez zaangazowanie  

 Kształcenie  kadr dla lokalnych pracodawców 
– wspieranie przedsiębiorczości 

 

Obszary zawodowe wymagające 
umiejętności z zakresu systemu 
Linux 

Programiści 

Sieć Web 

Java 

Python 

PHP 

Urządzenia mobilne 

SQL 

 

Administratorzy 

Chmura 

Konsolidacja bazy 

IT/Pomoc techniczna 

Wsparcie  

aplikacji mobilnych 

Duże zbiory danych 

Wirtualizacja 

 

Inżynierowie 

Zapewnianie i kontrola 
jakości 

Architektura chmury 

Systemy Microsoft 

Obsługa sieci 

Analiza danych 

Bezpieczeństwo 

 
Źródło: Linux Professional 
Institute, www.lpi.org 

 

Źródło:  Statystyki ze strony 1 pochodzą z opracowania pt. „2015 Linux Jobs 
Report” autorstwa Linux Foundation i firmy Dice                                     
 

 

Zrób pierwszy krok 
Skontaktuj się z nami: 
 
Anna Czacharowska-Rybkowska 
CSR Program Manager 
Cisco Polska 
 
Email: aczachar@cisco.com 
Tel:  22 572 27 00 
 22 572 27 42 
 
 www.netacad.com 

Kurs 
Koszt dla 
uczestnika * 

Egzaminy certyfikacyjne 

NDG Linux 
Essentials 

Prowadzony przez 
instruktora: brak 
kosztów  
Szkolenie się we 
własnym zakresie 
online: brak kosztów 

Linux Essentials 
Professional 
Development Certificate 

NDG Linux I 

Prowadzony przez 
instruktora lub 
realizowany we 
własnym zakresie 
online: 39,95 USD 

LPIC-1: Linux Server 
Professional Certification 
(egzamin 1 z 2) 

CompTIA Linux+ 
Powered by LPI (egzamin 
1 z 2) 

NDG Linux 
II 

LPIC-1: Linux Server 
Professional Certification 
(egzamin 2 z 2) 

CompTIA Linux+ 
Powered by LPI (egzamin 
2 z 2) 
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