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Witamy na NetAcad Advantage Polska! 

 
Znajdziesz tu informacje o programie Cisco Networking Academy w Polsce, aktualności, wiadomości i 

zaproszenia dla słuchaczy  i absolwentów programu. Będziesz mógł przeszukać oferty pracy, przejrzeć 

porady naszych specjalistów związane przygotowaniem się do kariery zawodowej, sprawdzić oferty 

webinarów i spotkań organizowanych przez Cisco dla studentów programu. Dowiesz się również, jakie 

sukcesy osiągają absolwenci programu i jak możesz wykorzystywać kompetencje zdobyte w ramach 
kursów Cisco NetAcad. 

 

https://www.netacadadvantage.com/moja-kariera 

 

Moja kariera  

Świat IT zmienia się w zawrotnym tempie. Jeżeli poszukujesz odpowiedniego 
stanowiska w tej branży, uzyskanie akredytowanej certyfikacji zawodowej może pomóc Ci 

wyróżnić się na tle konkurencji. Niezależnie od tego, czy właśnie pokonujesz pierwsze 
szczeble kariery, czy też starasz się uzyskać awans na wyższe stanowisko, uznana w branży 

certyfikacja potwierdza, że masz solidną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dodatkowo 
pokazuje, że pokonując kolejne etapy ścieżki zawodowej, chcesz uczyć się i rozwijać, co jest 
równie ważne jak wspomniana znajomość danej dziedziny. 

  

Certyfikacja Cisco nie tylko pomaga Ci doskonalić się jako technik, inżynier, twórca bądź 

architekt — dzięki niej wzrasta Twoja wartość jako pracownika w oczach pracodawców. 

Cisco oferuje różne poziomy certyfikacji: podstawowy, średnio zaawansowany, zawodowy, 
ekspert, specjalista i architekt. Odpowiadają one: liczbie lat stażu pracy oraz poziomowi 

specjalizacji. 

  

Specjalizację można zdobyć, wybierając jedną z 9 ścieżek certyfikacji. Podział na tego typu 
ścieżki umożliwia uczestnikom skoncentrowanie się na jednej z wybranych dziedzin: routing 

i przełączanie, projektowanie, zabezpieczenia, technologie głosowe, technologie wideo, 
centrum danych, technologie bezprzewodowe, zapewnianie usług i przechowywanie. 

Oznacza to, że bez względu na to, czy dopiero rozpoczynasz karierę, czy też zajmujesz 

stanowisko wymagające zaawansowanych wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania 
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i budowy sieci, oferujemy Ci możliwość wyboru ścieżki dostosowanej do potrzeb i wymagań 

stawianych osobom pracującym w danym zawodzie. 

  

„Korzyści płynące z posiadania certyfikacji Cisco to uzyskanie dogłębnej znajomości sprzętu 
Cisco zarówno z perspektywy zawodowej, jak i technicznej. Zdobycie certyfikacji to 

prawdziwe wyzwanie, ponieważ wymaga ono pełnego zrozumienia koncepcji Cisco oraz 
zasad tworzenia sieci w ogóle. Nie dziwi zatem fakt, że niewiele osób może pochwalić się ich 

posiadaniem. Ich uzyskanie jest jednak warte całego trudu, jakiego wymaga, gdyż dzięki nim 
najprawdopodobniej już nigdy nie będziesz bez pracy. Co więcej, za swoją wiedzę otrzymasz 

hojne wynagrodzenie”.  

— Sufyan Ali Shaikh, CCNA, CCDA, CCNP; Inżynier sieci w banku 

  

  

  

Dopasowanie certyfikacji do ścieżki zawodowej 

Uzyskanie certyfikacji Cisco zapewnia Ci możliwości zdobycia pracy na stanowisku 
związanym z wybraną dziedziną technologiczną. 

W przypadku routingu i przełączania, czyli jednej z najpopularniejszych ścieżek certyfikacji 

w ofercie Cisco, zdobywanie certyfikatów zwykle rozpoczyna się od uzyskania certyfikacji 
CCENT, następnie uczestnicy kończą kurs CCNA Routing and Switching, a później CCNP 

Routing and Switching. Ostatni etap to uzyskanie certyfikatu CCIE. 

CCENT — Cisco Certified Entry Networking Technician 

Certyfikat CCENT to dokument potwierdzający ukończenie podstawowego kursu 
przeznaczonego dla uczestników posiadających maksymalnie 2-letnie doświadczenie. Osoby, 

które uzyskały certyfikat CCENT, mają wiedzę i umiejętności pozwalające na zarządzanie 
niewielką siecią firmową. Jest to odpowiedni certyfikat potwierdzający kompetencje dla 

pracowników wypełniających podstawowe zadania z zakresu udzielania wsparcia sieciowego, 
np. pracowników działu pomocy technicznej i administratorów. 

CCNA �— Cisco Certified Networking Associate 

Kurs CCNA jest poświęcony instalacji i monitorowaniu infrastruktury sieciowej oraz 

rozwiązywaniu problemów z nią związanych. CCNA to bardziej zaawansowany kurs 
przeznaczony dla osób posiadających od 1 roku do 3 lat doświadczenia. Dostępne są różne 

kursy CCNA. Każdy z nich jest poświęcony innemu zagadnieniu, może to być: centrum 
danych, routing i przełączanie, zabezpieczenia, zapewnianie usług, technologie wideo, 
technologie głosowe lub technologie bezprzewodowe. 



Najczęściej kursy CCNA na poziomie średnio zaawansowanym (Associate) są odpowiednie 

dla specjalistów ds. sieci, administratorów sieci i inżynierów sieci ds. wsparcia. Dodatkowo, 
zależnie od wybranej dziedziny technologicznej, certyfikaty CCNA zapewniają możliwość 

pracy na wielu stanowiskach. Niektóre ich przykłady to: administrator sieci i centrum danych, 
specjalista ds. bezpieczeństwa sieci, specjalista ds. technologii wideo, monter rozwiązań 
audio i wideo, administrator ds. technologii głosowych, projektant sieci oraz wiele ról 

związanych ze sprzedażą i marketingiem. 

CCNP — Cisco Certified Network Professional 

Kurs CCNP jest idealnym wyborem dla pracowników IT mających za sobą od 3 do 5 lat 

doświadczenia.  CCNP to ścieżka certyfikacji przewidziana dla pracowników IT z większym 
doświadczeniem. Jej ukończenie zapewnia wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania 
złożonymi sieciami wykorzystującymi podstawowe rozwiązania technologiczne, a także 

przygotowuje do pracy na stanowiskach związanych z optymalizacją infrastruktury oraz 
utrzymywaniem bezpieczeństwa aplikacji i ich odpowiedniej wydajności. 

Kursy CCNP otwierają możliwości w zakresie szerokiej gamy dziedzin technologicznych. 

Dostępne są kursy CCNP dotyczące routingu i przełączania, technologii głosowych, 
zabezpieczeń, zapewniania usług i technologii głosowych. Uczestnicy, którzy je ukończyli, są 

gotowi do pracy na wielu stanowiskach. 

Na przykład kurs CCNP w dziedzinie centrum danych pozwala na podjęcie pracy na 
stanowisku inżyniera ds. przedsprzedaży, projektów, wdrożeń lub wsparcia. Kurs CCNP 
w zakresie routingu i przełączania będzie niezwykle przydatny dla osób poszukujących pracy 

jako np. inżynier ds. sieci lub systemów, specjalista ds. wsparcia w zakresie sieci, 
administrator sieci, konsultant ds. sieci lub integrator systemu. Certyfikat CCNP w dziedzinie 

technologii głosowych jest dokumentem potwierdzającym kompetencje osób, które chcą 
pracować jako inżynier ds. technologii głosowych, menedżer ds. technologii głosowych, 
inżynier ds. technologii głosowych w ramach ujednoliconej komunikacji lub inżynier ds. 

rozwiązań głosowych. Uzyskanie omawianego certyfikatu w zakresie technologii 
bezprzewodowych i zabezpieczeń umożliwia podjęcie pracy na podobnych stanowiskach. 

Certyfikat CCNP w zakresie zapewniania usług jest bardzo cenioną certyfikacją 

w ekosystemie Partnerów Cisco. Jest to certyfikat idealnie dopasowanych do oczekiwań 
wobec osób pracujących na stanowiskach, takich jak np. inżynier sieci ds. zapewniania usług, 
inżynier ds. sprzedaży o statusie Channel Partner, inżynier terenowy o statusie Channel 

Partner oraz inżynier ds. systemu odpowiedzialny za zapewnianie usług. 

Certyfikaty na poziomie zaawansowanym 

i specjalistycznym 

Każdy pracownik ds. IT, czyniący kolejne kroki na ścieżce kariery, wybiera specjalizacje, 
w których zdobywa umiejętności. Cisco oferuje tym osobom szeroką gamę zaawansowanych 

kursów pomagających w doskonaleniu ich umiejętności i zwiększaniu własnej wartości jako 
pracownika. 

Kursy CCIE umożliwiają zdobycie umiejętności niezbędnych do budowy i optymalizacji 
złożonych sieci i infrastruktur oraz rozwiązywania problemów z nimi związanych. 



Certyfikaty na poziomie specjalistycznym zapewniające tytuły, takie jak specjalista ds. 

projektów, specjalista ds. wsparcia dot. produktów Cisco Unity lub specjalista ds. rozwiązań 
Cisco Telepresence to bardzo cenione dokumenty potwierdzające posiadanie wysoce 

wyspecjalizowanej wiedzy. Kursy umożliwiające ich zdobycie zostały przewidziane dla 
pracowników posiadających mniej więcej 3-letnie doświadczenie, którzy chcieliby zdobyć 
dogłębną wiedzę z zakresu tworzenia sieci dotyczącą konkretnych technologii.  

Niezależnie od etapu kariery, na którym się znajdujesz, możesz uzyskać certyfikat Cisco 
dopasowany do indywidualnych potrzeb. 

Więcej informacji o certyfikatach Cisco można znaleźć w witrynie Cisco Learning Network. 
Szczegóły dotyczące zależności między certyfikatami Cisco i wieloma stanowiskami 

związanymi z tworzeniem sieci są dostępne w dokumencie Cisco Certification Skills Matrix. 

Wskazówka dla czytelników od zespołu serwisu NetAcad Advantage: Certyfikaty to 
doskonały sposób na zaprezentowanie pracodawcy posiadanych umiejętności oraz zdobycie 

wiedzy z zakresu złożonych zagadnień. Dowiedz się, jak poczynić kolejne kroki na ścieżce 
kariery w branży IT dzięki certyfikatom oferowanym przez Cisco. Niedawno firma 
opracowała nowe kursy, aby przeciwdziałać ciągłemu powiększaniu się luk 

w umiejętnościach. 
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