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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Compendium Centrum Edukacyjne od roku 2000 oferuje szkolenia IT z zakresu
zaawansowanych technologii informatycznych w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Jest
autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym wiodących producentów branży IT (Compendium CE
posiada ponad 30 autoryzacji oraz ponad 1000 autoryzowanych szkoleń w swojej ofercie). Rok
rocznie szkoli od 3000 do 5000 tysięcy osób.

Rozbudowany blok warsztatów w programie szkoleniowym pozwala przekazać umiejętności
zarządzania rozwiązaniem w warunkach analogicznych do tych, jakie występują na co dzień w
firmach i instytucjach.
Compendium CE posiadamy dwie lokalizację – w Krakowie, gdzie znajduje się główna siedziba ﬁrmy
oraz w Warszawie. Każda z lokalizacji dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym
zarządzanym przez doświadczoną kadrę. Realizujemy również szkolenia informatyczne na życzenie,
w miejscu wskazanym przez klienta.
Compendium CE to także autoryzowane centra egzaminacyjne Perason VUE oraz Prometric.
W ofercie Compendium CE są także szkolenia w formie Distance Learning. Dzięki tej metodzie
uczestnik szkolenia może uczestniczyć w kursie w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na
świecie. Widzi on trenera, jak i pozostałe osoby uczestniczące, bierze udział w dyskusji oraz ma
dostęp do wirtualnych laboratoriów, które są wykonywane również przez uczestników szkolenia onsite.
Doświadczenie:
Compendium CE działa nieprzerwalnie od 2000r.
Przeszkoliliśmy ponad 100 tys. pracowników branży IT.
Przeprowadzamy setki szkoleń informatycznych rocznie, każde z nich na najwyższym poziomie
dostarczenia usługi.
Kadra:
Sukces koncepcji szkoleń Compendium CE zapewniają autoryzowani i wykwaliﬁkowani wykładowcy,
praktycy z doświadczeniem dydaktycznym i biznesowym, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat
technologii i rynku IT. Profesjonalizm oraz umiejętności techniczne trenerów Compendium CE
poświadczają liczne certyﬁkaty oraz egzaminy. Wiedza i doświadczenie wykładowców wsparte są
praktycznymi umiejętnościami w zakresie prowadzenia szkoleń.
Compendium CE współpracuje z ponad 100 trenerami IT. Posiadają oni wiele certyﬁkacji, w
zależności od specjalizacji. Poniżej wypisujemy tylko niektóre z nich:
CompTIA CTT+ (CompTIA Certified Technical Trainer)
RHCI (Red Hat Certified Instructor)
SCI (SUSE Certified Instructor)
MCT (Microsoft Certified Trainer)
Compendium Centrum Edukacyjne realizuje również z sukcesem liczne projekty szkoleniowe
ﬁnansowane z źródeł UE, czy też EFS. Dostarczając wykwaliﬁkowaną wiedzę zgodnie z dyrektywami
współfinansowanych kursów.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
Referencje_1.pdf Referencje_2.pdf Referencje_3.pdf Referencje_4.pdf Referencje_5.pdf

Inne informacje

Autoryzacje
Compendium CE posiada ponad 30 autoryzacji wiodących producentów branży IT:

Alcatel-Lucent Enterprise – network and audio-video solutions
Blue Coat - web communication security solutions, WAN acceleration
Capstone Courseware – programming courses
Check Point Software Technologies - network security solutions
CIW – internet webmaster certification
Cloudera – Apache Hadoop project training and certification
CompTIA - broad IT certification preparation courses
CWNP – wireless networks certification
Digital Marketing Institute - digital sales and marketing courses
Extreme Networks – network solutions
F5 Networks – network and security solutions
Fortinet - network security solutions
HPE – HPE Education division offer (reselling)
Infoblox - network infrastructure DNS, DHCP and IP Management
LeanKanban University – certified Kanban courses
Microsoft – operation systems, database, programming, other software
Mile2 – vendor neutral security courses
NetIQ - network software
Novell - collaboration and workgroup software
Oracle - operation systems, database, programming, other software
PECB – ISO courses
Python Academy – Python and Django courses
Radware - network and security solutions
Red Hat – operation system
SEP AG – backup and recovery software
Scrum Study – certified Scrum courses
SUSE - operation systems
Q/P Management Group – Function Point Analysis
Zend Technologies – PHP
W swojej ofercie posiada również wiele autorskichch kursów IT m.in. z zakresu bezpieczeństwa IT,
baz danych, marketingu internetowego, programowania mobilnego, web design, sieci i innych.

Akredytacja MSUES
Compendium CE posiada także Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług EdukacyjnoSzkoleniowych (MSUES), który jest gwarancją szkoleń informatycznych na wysokim poziomie
merytorycznym i organizacyjnym.
Firma, która stara się o Znak Jakości MSUES jest poddawana audytowi, który przeprowadza
przedstawiciel Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce. Compendium
Centrum
Edukacyjne
posiada Znak Jakości Małopolskich Standardów EdukacyjnoSzkoleniowych numer 109/2014.

Nagrody i wyróżnienia
Compendium CE od wielu lat jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Poniżej przedstawiamy tylko
niektóre z nich. Wszystkie można znaleźć na stronie www.compendium.pl/wyroznienia
Diamenty Forbers 2015
Fortinet FortiLider 2014
Zend Technologies Training Partner of The Year 2013
Microsoft Golde Learning Partner

Mile2 ATC of The Year 2015
Mile2 ATC of The Year 2017
Finalist Data Impact Award 2015

