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UWAGI OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas wszystkich zajęć 

prowadzonych w ramach Akademii Sieciowej CISCO 

(CNA -  CISCO NETWORKING ACADEMY) w Katedrze 

Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. 

2. Naruszanie zasad regulaminu przez kursanta może stanowić 

podstawę do wyłączenia kursanta ze szkolenia. 

3. Naruszanie zasad regulaminu przez instruktora może 

stanowić podstawę do złożenia skargi do kierownika 

Akademii Sieciowej CISCO w Katedrze Informatyki 

Stosowanej PŁ lub do kierownika Katedry Informatyki 

Stosowanej PŁ. 

 

PRAWA UCZESTNIKA KURSU 
1. Wszyscy uczestnicy kursu Akademii Sieciowej CISCO na 

pierwszych zajęciach każdego semestru są informowani o 

planie zajęć, a w szczególności o:  

 terminarzu i temacie konkretnych zajęć, 

 warunkach promocji na dalsze semestry, 

 terminarzu zaliczeń i egzaminów. 

2. Uczestnik kursu Akademii Sieciowej CISCO na prawo: 

 uczęszczania na zajęcia wykładowe prowadzone w 

ramach CNA, 

 korzystania z materiałów szkoleniowych i 

laboratoryjnych opracowywanych w ramach CNA, 

 korzystania z zasobów sprzętowych i programowych 

udostępnionych w ramach CNA w wyznaczonym przez 

instruktorów prowadzących czasie, 

 otrzymania w terminie 2 tygodni po ukończeniu semestru 

kursu odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego 

uczestnictwo w kursie. 

3. Uczestnik kursu  na prawo zgłaszać swoje uwagi i wnioski 

dotyczące zajęć i instruktorów prowadzących do: 

 instruktorów Akademii Sieciowej CISCO w Katedrze 

Informatyki Stosowanej PŁ, 

 kierownika Akademii Sieciowej CISCO w Katedrze 

Informatyki Stosowanej PŁ, 

 kierownika Katedry Informatyki Stosowanej PŁ. 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU 
1. Uczestnik kursu Akademii Sieciowej CISCO ma 

szczególny obowiązek: 

 wykonywać polecenia kierownika i instruktorów 

Akademii Sieciowej CISCO,  

 zapoznać się (oraz poświadczyć ten fakt podpisem) z: 

o Regulaminem Akademii Sieciowej CISCO, 

o Regulaminem korzystania z pracowni komputerowej 

Katedry Informatyki Stosowanej PŁ, 

 stosować się do ww. regulaminów, 

 nie utrudniać swoim zachowaniem przeprowadzania zajęć 

pracownikom Katedry Informatyki Stosowanej oraz 

realizacji zadań kursantom i studentom.   

2. Uczestnik kursu Akademii Sieciowej CISCO jest 

zobowiązany: 

 dokonać stosownej opłaty przed rozpoczęciem kursu oraz 

przedstawić w sekretariacie Katedry Informatyki 

Stosowanej PŁ dowodu wpłaty, 

 uczęszczania na zajęcia laboratoryjne i wykładowe 

prowadzone w ramach CNA, 

 przystępowania w wyznaczonym terminie do egzaminów 

sprawdzających będących ewaluacją wiedzy uzyskanej 

podczas konkretnego modułu lekcyjnego lub semestru, 

 przedstawić w wyznaczonym terminie wyznaczonemu 

instruktorowi uzupełnioną część instrukcji laboratoryjnej  

 przystąpić w wyznaczonym terminie do egzaminu 

sprawdzającego wiedze praktyczną (Case Study), 

 przystąpić w wyznaczonym terminie do semestralnego 

egzaminu teoretycznego (Final Exam). 

3. Uczestnik kursu Akademii Sieciowej CISCO, który w ww. 

terminach nie zdał odpowiednich egzaminów i zaliczeń, jest 

zobowiązany uzupełnić braki w terminie uzupełniającym. 

4. Uczestnik kursu Akademii Sieciowej CISCO, który w nie 

posiada wszystkich wymaganych zaliczeń warunkujących 

awans na kolejny poziom szkolenia w chwili zakończenia 

trwania danej klasy, jest zobowiązany do powtórzenia nie 

zaliczonego kursu. 

5. Dzień zakończenia konkretnej klasy nie może przypadać 

wcześnie niż jeden tydzień po ostatnich zajęciach.  

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
1. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach Akademii 

Sieciowej CISCO prowadzone dwóch trybach: 

 wieczorowym, 

 zaocznym. 

2. Zajęcia prowadzone w trybie wieczorowy składają się z 

trzech kolejnych, następujących w podanej kolejności, 

etapów: 

 pracy własnej kursanta (służący uzupełnieniu 

ewentualnych zaległości oraz zwiększeniu doświadczenia 

obsługi urządzeń firmy CISCO); w przypadku 

pierwszych zajęć czas ten przeznaczony jest na 

organizację szkolenia, podczas którego kursanci 

zapoznawani są ze wszystkimi aspektami uczestnictwa w 

Akademii Sieciowej CISCO, 

 wykładu (wprowadzającego w zagadnienia obejmujące 

daną część kursu), 

 zajęć laboratoryjnych, 

 egzaminu. 

3. Zajęcia prowadzone w trybie zaocznym składają się z trzech 

kolejnych, następujących w podanej kolejności, etapów: 

 wykładu (wprowadzającego w zagadnienia obejmujące 

daną część kursu); w przypadku pierwszych zajęć zajęcia 

zaczynają się od wykładu organizującego szkolenie, 

podczas którego kursanci zapoznawani są ze wszystkimi 

aspektami uczestnictwa w Akademii Sieciowej CISCO, 

 zajęć laboratoryjnych,  

 egzaminu, 

 pracy własnej kursanta (służący uzupełnieniu 

ewentualnych zaległości oraz zwiększeniu doświadczenia 

obsługi urządzeń firmy CISCO).  

4. Powyższy schemat zajęć nie dotyczy zajęć przeznaczonych 

na egzamin teoretyczny (Final Exam) oraz zajęć 

przeznaczonych na egzamin praktyczny (Case Study) na 

których odbywa się jedynie ewaluacja wiedzy kursantów.  

5. Akademia Sieciowa CISCO działająca w Katedrze 

Informatyki Stosowanej PŁ  zastrzega sobie prawo zmiany 

organizacji zajęć w przypadku zmiany organizacji CISCO 

NETWORKING ACADEMY. 



6. Treść zajęć, terminarz oraz dokładne miejsce ich odbycia są 

przedstawione na stronie internetowej Akademii Sieciowej 

CISCO. 

 

PROWADZENIE ZAJĘĆ 
1. Zajęcia zaczynają się punktualnie. 

2. Istnieje możliwość przedłużenia zajęć, za zgodą 

prowadzącego zajęcia.  

3. Instruktor prowadzący spotkanie  jest zobowiązany do 

przestrzegania organizacji zajęć. 

4. Instruktor prowadzący pierwsze spotkanie jest zobowiązany 

do rozdania instrukcji laboratoryjnych obowiązujących na 

danym kursie. 

5. Kursanci są zobligowani do systematycznego uzupełniania 

instrukcji laboratoryjnych podczas zajęć i udostępnienia jej 

do oceny w wyznaczonym terminie. 

6. Instruktor prowadzący pozostałe spotkania  jest 

zobowiązany do zweryfikowania wyniku egzaminu z 

poprzednich modułów kursu. 

7. Kursanci są zobligowani do zdawania podczas zajęć, 

wskazanych przez instruktora egzaminów. 

 

EWALUACJA WIEDZY  
1. Uczestnik kursu Akademii Sieciowej CISCO dysponuje 

możliwością pobrania egzaminów w następujących 

terminach: 

 w przeciągu 7 dni od czasu ukończenia konkretnego 

modułu w przypadku zajęć teoretycznych,  

 w przeciągu 7 dni od czasu ukończenia konkretnego 

zajęcia praktycznego (Practice Final, Practice Exam, 

Voucher  Exam), 

 w przeciągu 8 godzin począwszy od daty rozpoczęcia się 

odpowiednich zajęć przeznaczonych na semestralny 

egzamin finałowy  (Finale Exam),  

 w ciągu ostatniego dnia zajęć danego kursu (ankieta 

dotycząca oceny pracy instruktorów i funkcjonowania 

Akademii - Course Feedback). 

2. Instruktor odpowiedzialny za konkretną grupę kursantów 

(tzw. Primary Instructor) ma obowiązek aktywowania 

egzaminów w ww. przedziałach czasowych. 

3. W wyjątkowych, indywidualnych sytuacjach instruktor 

odpowiedzialny za konkretną grupę kursantów może 

ponowić egzamin po zgłoszeniu takowej potrzeby przez 

kursanta. Zgłoszenie to powinno zostać przedstawione z co 

najmniej tygodniowym (5 dni roboczych) wyprzedzeniem. 

4. Instruktor prowadzący zajęcia rozliczające jest 

zobowiązany do uregulowania wszystkich spraw 

związanych z konkretną grupą kursantów oraz wystawienia 

certyfikatów ukończenia kursu. 

5. Certyfikaty ukończenia kursu są dostępne do odebrania w 

sekretariacie Katedry Informatyki Stosowanej PŁ. 

 

CZYNNOŚCI PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  
 

1. Podczas zajęć praktycznych kursant jest zobowiązany 

przestrzegać poleceń instruktorów i regulaminów 

obowiązujących w pracowniach.  

2. Podczas zajęć praktycznych należy pamiętać o:  

 odpowiednim zachowaniu nie utrudniającym pracy 

pozostałym kursantom, 

 pozostawieniu po sobie uporządkowanego stanowiska 

pracy (przywrócenie wyjściowej konfiguracji urządzeń i 

wyłączanie ich, pozostawienie ułożonych według 

wskazówek instruktorów przewodów połączeniowych i 

innych podzespołów laboratoryjnych). 

 

UWAGI KOŃCOWE 
1. Regulamin obowiązuje wszystkich kursantów oraz 

instruktorów Akademii Sieciowej CISCO. 
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