
CISCO NETWORKING ACADEMY –OHJELMA

Cisco Networking Academy –ohjelma tarjoaa arvokkaita verkko- ja tietotekniik-

kataitoja opiskelijoille ja työntekijöille, jotka haluavat laajentaa IT-tietämystään 

tai harkitsevat uraa korkean teknologian parissa. Ohjelma tarjoaa verkkokurs-

seja samassa web-pohjaisessa muodossa, joka on toiminut onnistuneesti yli 

miljoonan opiskelijan kohdalla yli 150 maassa.

MAAILMA TARVITSEE IT-TAITOISTA TYÖVOIMAA

Jos luet tätä, olet todennäköisesti henkilö, joka haluaa pysyä ajan tasalla uusien, tule-

vaisuuden haasteisiin valmistavien opiskelumahdollisuuksien suhteen. Tiedät parem-

min kuin kukaan muu, että tietotekniikka on olennainen osa meidän kaikkien elämää.

Maailmalla on runsaasti kysyntää verkko- ja Internet-osaamiselle, ja vain rajallinen 

joukko ihmisiä täyttää vaatimukset. IT-tuntemusta vaativien työpaikkojen määrä 

lisääntyy jatkuvasti maailmantalouden kasvun myötä. Eri alojen yritykset kaikkialla 

maailmassa tarvitsevat IT-taitoisia työntekijöitä.

IDC on tehnyt ennusteen tietotekniikan kasvusta vuosina 2004 – 2008 ja ennustaa, 

että IT-investoinnit kasvavat viiden vuoden aikana maailmanlaajuisesti 35,2 prosenttia*. 

Tämä on positiivinen merkki joka vahvistaa, että asteittain etenevä tietotekniikka-

koulutus voi olla erittäin arvokasta, kun potentiaaliset työnantajat etsivät ehdokkaita, 

joilla on tuoreimmat tiedot perus- ja integroiduista teknologioista.

Vaikka et suunnittelisikaan uraa tietotekniikan parissa, voivat ei-tekniset ammattilai-

setkin hankkia HP IT Essentials- ja muilla johdantokursseilla itselleen verkoista, Inter-

netistä ja tietotekniikasta perustietämyksen, joka auttaa urakehityksessä ja parantaa 

kelpoisuutta työmarkkinoilla.

MATKALIPPU PALKITSEVALLE IT-URALLE

Cisco Networking Academy –ohjelma on väylä IT-osaamista vaativalle uralle.  

Ohjelma yhdistää luokkaopetuksen ja verkkokoulutuksen sekä käytännön laborato-  

rioharjoitukset ja valmistaa sinut uusiin työmahdollisuuksiin. Lisäämällä tietämys-  

täsi ja kehittämällä taitojasi valmistaudut käyttämään hyväksesi tulevaisuuden ura-

mahdollisuudet.

Verkkoakatemian käyneiden, vähintään yhden kurssin suorittaneiden opiskelijoiden 

keskuudessa tehty maailmanlaajuinen tutkimus kertoo, että haastatelluista noin 67 

prosenttia katsoi ohjelmaan osallistumisen auttaneen heitä ainakin yhden työpaikan 

saamisessa. Lisäksi noin 20 prosenttia sanoi saaneensa paremman tai korkeamman 

statuksen omaavan työn. Muita opiskelijoiden mainitsemia uramahdollisuuksia olivat 

IT- tai muun yrityksen perustaminen, vaikutusvaltaisten IT-kontaktien tapaaminen, 

muiden alan sertifiointien hankkiminen ja palkintojen tai tunnustusten saaminen tieto-

verkkoalalla johtuen heidän yhteyksistään Networking Academy –ohjelmaan.**

Certification Magazinen tekemä  
tutkimus, johon osallistui yli 19 000  
sertifioitua IT-ammattilaista 136 maasta, 
totesi yhteenvedossaan seuraavaa:

”Erikoistaitojen oppimiseen inves- 
toiminen ja kyseisten taitojen osoitta- 
minen sertifiointikokeessa voi johtaa 
myönteiseen urakehitykseen silloinkin, 
kun talouden työllisyysnäkymät  
ovat heikot.”

* Lähde: IDC, Worldwide Black Book, Q2 2004.

** Tulokset perustuvat Cisco Worldwide Educationin huhti- ja toukokuussa 2004 tekemään pilottitutkimukseen. 
Tutkimukseen osallistuivat vain sellaiset opiskelijat, jotka olivat suorittaneet CCNA-kurssin 3 – 5 kuukautta aiemmin. 
Osallistujia oli keskimäärin 1500. Otanta oli maailmanlaajuinen, mutta yhdysvaltalaisopiskelijoiden määrä oli jonkin 
verran korkeampi suhteessa näiden kokonaisosuuteen verkkoakatemian CCNA-opiskelijoista.



Cisco Networking Academy  -opiskelijana tavoitteenasi on  

Cisco-, CompTIA-, Sun- tai Panduit-sertifiointi tai mikä hyvän-

sä näiden yhdistelmä. Nämä erittäin arvostetut, maailmanlaa-

juisesti tunnetut ja tunnustetut sertifioinnit voivat hyödyttää 

niin sinua, perhettäsi kuin asuinyhteisöäsikin.

Koska samat korkealaatuiset opinto- ja arviointiohjelmat ovat 

yhteisiä kaikille opiskelijoille, koulutuksesi sisältö tunnetaan 

kaikkialla maailmassa. Voit hyödyntää omassa kotimaassasi 

tarjolla olevat tilaisuudet, mutta sen lisäksi tiedät, että taitosi 

ovat käyttökelpoisia kaikkialla maailmassa, minne menetkin.

VÄYLÄ JATKUVAAN KOULUTUKSEEN

Cisco Networking Academy –opinto-ohjelma opettaa laajan 

valikoiman Internet-teknologiataitoja verkkojen suunnitte-

lusta ja rakentamisesta kehittyneiden vikaselvitystekniikoiden 

soveltamiseen. Alan johtavien yritysten sponsoroimat lisäkurs-

sit laajentavat ohjelmaa ja tarjoavat sinulle lisää vaihtoehtoja 

parantaa taitojasi ja kelpoisuuttasi työmarkkinoilla.

Ohjelma on suunniteltu tarjoamaan vankan perustan sähkötek-

niikan, tietojenkäsittely- ja tietojärjestelmätekniikan ylemmän 

tason opinnoille. Verkkoakatemiassa opiskelleet tietävät, että 

haastava opinto-ohjelma toimii hyvin askelmana vaativampiin 

tietotekniikkaopintoihin.

LÖYDÄ KORKEAN TEKNOLOGIAN TYÖPAIKKA  
JA VERKOSTOIDU

Cisco tietää, että eräs päätavoitteistasi on aloittaa uusi ura ja 

tarjoaa tähän avuksesi erilaisia kehitysohjelmia. Jotkut aka-

temiat esimerkiksi työskentelevät yhdessä paikallisten työnan-

tajien kanssa tukeakseen työpaikkakäyntejä ja etsivät työti-

laisuuksia tarjotakseen opiskelijoille näkemyksen siitä, miten 

alan ammattilaiset työskentelevät yhdessä ja miten yritykset 

toimivat.

Cisco Networking Academy –ohjelmassa tiedetään, kuinka 

tärkeää luokkahuoneen ulkopuolinen yhteydenpito on. Siksi se 

tarjoaa alumni-ohjelman niille, jotka ovat onnistuneesti suorit-

taneet loppuun jonkun kursseista. Alumni-jäsenillä on pääsy 

Alumni Connection –urapalvelu- ja työpaikkahakuresursseihin 

ja muita etuja, kuten pääsy maailmanlaajuisille keskustelu-

palstoille, missä jäsenet voivat keskustella verkossa muiden 

verkkoakatemiassa opiskelleiden ja IT-ammattilaisten kanssa. 

LISÄTIETOJA

Lisätietoja saat vierailemalla seuraavilla sivustoilla:

Yleiskatsaus Cisco Networking Academy –ohjelmaan:      

http://www.cisco.com/fi/netacad 

http://www.cisco.com/go/netacad

Kurssiluettelo:      

http://www.cisco.com/go/academycourses

Etsi lähin verkkoakatemia:  

http://locators.netacad.net/cnams/locators/AcademyClassLocator.jsp
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