Regionálna sieťová akadémia pri STU v Bratislave

Ako sa stanem študentom?
Zaregistruj sa na stránke cisco.fiit.stuba.sk a máš to.
Ako sú kurzy orientované?
Príprava na certifikáciu pozostáva zo štyroch samostatných semestrov. Časť
online študijných materiálov si študuješ doma cez Internet a časť ti
porozprávame my. U nás si najmä prakticky precvičíš problematiku v našich
sieťových laboratóriách. Po skončení každej kapitoly klikáš online test v
angličtine. Po skončení semestra klikáš online test z celého semestra v
systéme netacad a u nás absolvuješ praktickú skúšku. Testy si klikáš kedy
chceš a kde len chceš.
Čo sa naučím?

Ešte sme ťa nechytili do našej siete?

Letný kurz sieťových
technológií
„Cisco Networking Academy Program“ (CNAP)
na Regional Cisco Networking Academy (RCNA)
pri FIIT STU v BRATISLAVE
Čo ponúkame?
Pripravíme ťa na úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky CCNA (Cisco
Certified Networking Associate).
Prečo mám chcieť CCNA certifikát?
Certifikáty mnohé firmy z oblasti IT kladú ako jednu z podmienok na
uchádzačov o zamestnanie v obore sieťových a komunikačných technológií.
Môžem sa stať študentom?
Stačia ti základné vedomosti z oblasti IT, práca s počítačom a samozrejme
základy angličtiny, keďže študijné materiály sú v angličtine.

Všetko čo ťa kedy zaujímalo o počítačových sieťach. Kurz CCNA je delený
na štyri samostatné semestre a to nasledovne:
CCNA1 - Prvý semester je zameraný na získanie základných
poznatkov z oblasti sieťových technológií. Preberajú sa pojmy ako RM OSI
model, TCP, UDP IP, ARP, Ethernet. Dôraz je kladený na IP adresáciu,
pochopenie súčinnosti protokolov jednotlivých vrstiev modelu a získanie
praktických zručností s nastavovaním základných sieťových parametrov na
počítači a Cisco smerovači/prepínači. V tomto semestri sa študenti
oboznámia aj so simulačným sieťovým programom Cisco Packet Tracer.
CCNA2 – Študenti sa naučia základy konfigurácie Cisco smerovačov a
základy smerovania si vyskúšajú na smerovacích protokoloch RIPv1, RIPv2,
EIGRP a OSPF. Naučia sa zálohovať a obnovovať konfiguračné súbory
smerovačov ako aj operačný systém Cisco IOS. Ďalej si vyskúšajú čo robiť v
prípade, že smerovač nechce naštartovať so správnym operačným systémom
alebo nechce operačný systém naštartovať vôbec. Semester je zameraný na
pochopenie procesu smerovania paketov, základov smerovacích protokolov
a sumarizácie (agregácie).
CCNA3 – Semester je zameraný na prepínanie paketov a prepínače,
základy návrhu LAN sietí, vytváranie virtuálnych sietí VLAN a smerovanie
medzi nimi, riešenie slučiek v sieti protokolom STP. Záver semestra je
venovaný bezdrôtovým sieťam WLAN.
CCNA4 – Študenti sa dozvedia o technikách úspory IPv4 adries za
pomoci tzv. privátnych adries (RFC 1918) a NAT. Takisto si ukážu, ako vie
smerovač napomôcť pri administrácii jeho nakonfigurovaním ako DHCP
servera. Významná časť semestra je venovaná WAN technológiám a
protokolom, ako PPP a Frame Relay. Študenti si tiež prehĺbia poznatky o

DSL technológii. Dôležitá téma semestra je taktiež bezpečnosť. Počas
praktických stretnutí sa študenti naučia konfigurovať stateless firewall, čo
je v prípade Cisco smerovačov Access Control List, a vyskúšajú si inštaláciu
a konfiguráciu softvéru Cisco SDM. Štvrtý semester je zameraný aj na
opakovanie poznatkov a prípravu študentov na certifikát CCNA - Cisco
Certified Network Associate. Po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky
4.semestra v našej Cisco akadémii má študent možnosť získať zľavu z
oficiálnej ceny CCNA certifikačnej skúšky, tzv. voucher. Tento voucher je
platný pre certifikačnú skúšku CCNA 640-802.
Kedy sa stretneme?
Podľa harmonogramu v tabuľke. Každý semester v rámci letnej školy má 5
stretnutí. CCNA 1 má 4-hodinové stretnutia. CCNA 2 a CCNA 3 majú 5hodinové stretnutia a CCNA 4 má 6-hodinové stretnutia.
Lab 1

Lab 2

Lab 3

Lab 4

Lab 5

CCNA 1 (9:00 – 13:00)

6.7 (ut)

7.7 (st)

12.7 (po)

13.7 (ut)

14.7 (st)

CCNA 2 (9:00 – 14:00)

19.7 (po)

20.7 (ut)

26.7 (po)

27.7 (ut)

28.7 (st)

CCNA 3 (9:00 – 14:00)

2.8 (po)

3.8 (ut)

9.8 (po)

10.8 (ut)

11.8 (st)

CCNA 4 (9:00 – 15:00)

16.8 (po)

17.8 (ut)

23.8 (po)

24.8 (ut)

25.8 (st)

Kde sa stretneme?
Fakulta informatiky a informačných technológií, STU
Ilkovičova 3
842 16 BRATISLAVA 4
http://www.cisco.fiit.stuba.sk/
Koľko to stojí?
Semester CCNA 1 - 100,- €
Semester CCNA 2 - 115,- €
Semester CCNA 3 - 165,- €
Semester CCNA 4 - 185,- €
Prihlásenie sa na všetky semestre vopred - 500,- € (zvýhodnená cena)
Po prekročení kapacity sú uprednostnení žiadatelia o všetky kurzy naraz
Mám ešte nejaké otázky
Tak nám napíš na info@cisco.fiit.stuba.sk

Tak neváhaj a registruj sa na cisco.fiit.stuba.sk
a my ťa budeme kontaktovať

