Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

CompTIA Cloud+ Prep Course
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/12/10/10100/502011

Cena netto

5 100,00 zł

Cena brutto

6 273,00 zł

Cena netto za godzinę

145,71 zł

Cena brutto za
godzinę

179,23

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

35

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-03

Termin zakończenia
usługi

2020-02-07

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-03

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Compendium - Centrum
Edukacyjne Spółka z o.o.

Osoba do
kontaktu

Michał Dobrzański

E-mail

michal.dobrzanski@compendium.pl

Telefon

12 29 84 777

Cel usługi
Cel edukacyjny
Certyfikacja CompTIA Cloud+ jest międzynarodowo rozpoznawalnym potwierdzeniem wiedzy
wymaganej od specjalistów IT w środowiskach cloud computing. Uzyskanie certyfikatu wymaga
zdania egzaminu certyfikującego CompTIA Cloud+ CV0-002.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Plan szkolenia:
Configuration and Deployment
Security
Maintenance
Management
Troubleshooting

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
W trakcie kursu, który kładzie szczególny nacisk na przygotowanie do egzaminu certyﬁkującego
CompTIA Cloud+, uczestnicy zdobędą więdzę wymagana do zrozumienia standardowych terminologii
i metodologii chmury, w celu implementacji, obsługi oraz dostarczania technologii i infrastruktur w
ś rodowis ku cloud computing (np. serwery, sieci, pamięć masowa, wirtualizacja). Dodatkowo
poruszone zostaną aspekty bezpieczeństwa IT i wykorzystania najlepszych praktyk związanych z
chmurą obliczeniową i wirtualizacją.
Każdy uczestnik autoryzowanego szkolenia CompTIA Cloud+ Prep Course realizowanego
w Compendium CE, otrzymuje darmowy voucher egzaminacyjny CV0-002 CompTIA Cloud+
Certification Exam.

Grupa docelowa
Osoby zainteresowane tematyką użytkowania chmury.

Opis warunków uczestnictwa
Certyfikacja CompTIA Network+ i/lub CompTIA Storage+ Powered by SNIA jest zalecana,
lecz nie jest wymagana.
Minimum 24-36 miesięcy doświadczenia w sieciach, sieciowych pamięciach masowych lub
administracji centrum danych.
Znajomość dowolnej technologii wirtualizacji.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Bielska 17
02-394 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Wi-fi

Liczba
godzin

