Linux od podstaw - Małopolskie Bony
Rozwojowe, Kierunek Kariera [edycja
weekendowa]
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

2019/12/10/7198/502200

Cena netto

1 200,00 zł

Cena brutto

1 200,00 zł

Cena netto za godzinę

75,00 zł

Cena brutto za
godzinę

75,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-22

Termin zakończenia
usługi

2020-02-23

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-14

Maksymalna liczba uczestników

6

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Kategorie dodatkowe KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

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

Jolanta Pawlik-Rusek Szkolenia za
Miastem

Osoba do kontaktu

Jolanta Pawlik-Rusek

E-mail

biuro@szkoleniazamiastem.pl

Telefon

790307304

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej systemu Linux oraz nabycie
podstawowych umiejętności pozwalających poruszać się po tym systemie. Szkolenie pokazuje
uczestnikowi jak korzystać z poleceń systemu i podstawowych programów użytkowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Wprowadzenie do systemu Linux
Krótki opis historii systemu. Licencjonowanie (Open Source, licencja GPL). Rodzaje dystrybucji, mini
dystrybucje, dystrybucje komercyjne. Zastosowania.
2. Instalacja systemu
Wybór obrazu. Przygotowanie nośnika z wybranym obrazem pod instalację systemu. Wstępna
konfiguracja systemu.
3. Zarządzanie dyskami, plikami i katalogami
4. Zarządzanie siecią
5. Zarządzanie oprogramowaniem
6. Zarządzanie procesami
7. Zarządzanie plikami i katalogami
8. Zarządzanie użytkownikami i grupami

9.
Omówienie
komercyjnego)

przydatnego

oprogramowania

(alternatyw

dla

oprogramowania

10. Wprowadzenie do pracy w konsoli tekstowej

Nasze szkolenia wywołują emocje. Pozytywne emocje.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efety kształcenia:
- uczestnik będzie potrafił samodzielnie zainstalować system Linux
- uczestnik będzie umiał przeprowadzić konﬁgurację systemu za pomocą dostępnych narzędzi
graficznych
- uczestnik pozna odpowiedniki oprogramowania dostępnego pod systemem Windows
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające nabycie wiedzy i
umiejętności z zakresu Linux od podstaw.

Grupa docelowa
Kurs dedykowany jest dla początkujących administratorów, operatorów, programistów i użytkowników
końcowych systemu Linux. Od uczestników wymagana jest umiejętność obsługi komputera, jak również
znajomość, przynajmniej w zakresie podstawowym innych systemów operacyjnych.
Szkolenie skierowane jest także dla uczestników projektu "Kierunek Kariera", "Małopolskie Bony
Rozwojowe" oraz pozostałych programów dofinansowanych w całej Polsce.

Opis warunków uczestnictwa
Wskazówka, co należy zrobić aby móc skorzystać z ewentualnego dofinansowania:
1. Przedsiębiorca/Pracownik poszukuje i wybiera odpowiednie szkolenie na stronie Bazy Usług
Rozwojowych.
2. Po wybraniu szkolenia, prosimy o kontakt w celu rezerwacji miejsca.
3. Przedsiębiorca zgłasza się do wybranego operatora i składa wniosek o dofinansowanie
konkretnego szkolenia.
4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę wsparcia z operatorem.

5. Operator rezerwuje dla przedsiębiorcy określoną pulę środków na dofinansowanie szkolenia w
danym czasie – nadaje ID wsparcia przedsiębiorcy.
6. Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi.
7. Przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi – tworzony jest zapis na koncie przedpłaconym.
8. Usługa rozwojowa jest realizowana.
9. Przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca wypełniają ankietę.
10. Firma świadcząca szkolenie wystawia fakturę.
11. Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę.
12. Operator weryfikuje czy dane z faktury są zgodne z zapisami z BUR.
13. Operator płaci netto/brutto kwoty faktury.
Ważne! Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której
pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

Materiały dydaktyczne
Uczestnik szkolenia otrzymuje autorski skrypt szkoleniowy
w formie elektronicznej lub książkę, pendrive 8GB z
ćwiczeniami, notatnik, długopis oraz 1-miesięczną opiekę
poszkoleniową. Daje to możliwość kontaktu mailowego z
trenerem prowadzącym szkolenie, umożliwiającego
zadanie pytań dotyczących zrealizowanego materiału
szkolenia i uzyskania pomocy w wykorzystaniu zdobytej
wiedzy w pracy zawodowej.

Informacje dodatkowe
Warto przeczytać, zanim podejmiesz decyzję:
1. W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia przedstawiony jest w godzinach
dydaktycznych (1h=45min). W czas szkolenia wliczone są przerwy kawowe.
2. Szkolenie realizowane jest przy min. 4 osobowej grupie.
Być może interesuje Cię inna tematyka, inny poziom zaawansowania bądź inna
miejscowość realizacji szkolenia? Zapoznaj się z aktualną ofertą naszych szkoleń w Bazie
Usług Rozowjowych:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=7198

Firma Szkolenia za Miastem zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu
szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za koszty
poniesione z powodu odwołania szkolenia.

Z as tanawias z s ię jes zcze nad wyborem s zkolenia?
Poznaj nas bliżej!
http://www.s zkoleniazamias tem.pl

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Wprowadzenie do systemu Linux.
Instalacja systemu. Zarządzanie
dyskami, plikami i katalogami.
Zarządzanie siecią. Zarządzanie
oprogramowaniem.

2020-0222

08:00

14:30

6:30

2

Zarządzanie procesami. Zarządzanie
plikami i katalogami. Zarządzanie
użytkownikami i grupami. Omówienie
przydatnego oprogramowania
(alternatyw dla oprogramowania
komercyjnego). Wprowadzenie do pracy
w konsoli tekstowej.

2020-0223

08:00

14:30

6:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Paweł Sosulski

Obszar specjalizacji

Programowanie systemów internetowych,
Administracja serwerami Linux/Windows,
Szkolenia IT

Doświadczenie zawodowe

10/2004 – ... GIGA – Kierownik Techniczny,
Główny Administrator, Programista 11/2016 – ...
własna działalność oferująca tworzenie
dedykowanego oprogramowania oraz opieki nad
systemami informatycznymi

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od 14 lat pracuje w firmie informatycznej GIGA,
gdzie od 7 lat jest kierownikiem działu
Technicznego/IT Od 2 lat z powodzeniem
prowadzi firmę informatyczną, w której również
podejmuje się prowadzenia kursów z zakresu
szkoleń informatycznych. Szkolenia prowadzi z
zaangażowaniem i entuzjazmem.

Wykształcenie

Informatyka - studia inżynierskie na Politechnice
Krakowskiej

Lokalizacja usługi
Adres:
Dobrego Pasterza 52
31-416 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenie może odbyć się także w
siedzibie Państwa ﬁrmy. Zapewniamy
sprzęt
z
licencjonowanym
oprogramowaniem.

Warunki logistyczne:
Laboratorium komputerowe,Wi-fi

