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BEZPŁATNE SZKOLENIA 

DLA PRACOWNIKÓW FIRM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 
 
SZKOLENIA 

Każdy z uczestników szkoleń 
otrzyma komplet niezbędnych 
materiałów szkoleniowych. 
Terminy i godziny realizacji 
szkoleń będą ustalane 
z  pracodawcami tak, aby nie 
kolidowały z ważnymi 
zadaniami w firmie. 
 
 

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

Działaniami edukacyjnymi 
zostaną objęci pracownicy 
mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, uczący 
mieszkający lub pracujący 
na  terenie województwa 
opolskiego, pracujących  
na  stanowiskach, co do  
których wymagane jest 
posiadanie kompetencji 
informatycznych. 

 

 

IMIENNE ZAŚWIADCZENIA 

Każdy z uczestników otrzyma 
imienne zaświadczenie 
poświadczające ukończenie 
szkolenia. 

 

 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa 

opolskiego prowadzące działalność w m.in. jednej z branż: spożywczej, chemicznej, 

energetycznej, budowlanej i/lub usługowej do udziału w projekcie  

ITeraz Opolskie 

W ramach projektu pracownicy firm mogą wziąć udział w bezpłatnych 

autoryzowanych szkoleniach z zakresu Microsoft, Cisco, Oracle  Szkolenia dostarczą 

Państwa pracownikom wiedzy i umiejętności z ważnych obszarów zastosowań 

powyższych  technologii. Nowoczesne metodologie szkoleń zapewniają wysoką 

efektywność i wysoki komfort nauki. 

Wszystkie szkolenia realizowane w projekcie są szkoleniami autoryzowanymi, 

realizowanymi zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi. Udział w szkoleniach ułatwi 

więc Państwa pracownikom przygotowanie do certyfikacji z  wybranych obszarów  

szkoleniowych. 

W ramach projektu pracownicy firm mogą wziąć udział w atrakcyjnych szkoleniach 
dostarczających kompetencje pożądane u pracowników, którzy pracują 
na  stanowiskach, na których (bądź wykonują zadania, co do których ) wymagane 
jest posiadanie kompetencji informatycznych odpowiadających zawodom: 

 Projektant aplikacji sieciowych i multimedialnych 
 Analityk systemowy i specjalista ds. rozwoju aplikacji komputerowych 
  Projektant i administrator baz danych 
  Specjalista ds. sieci komputerowych 
 Operator sieci i systemów komputerowych 
 Technik sieci komputerowych   
 Projektant aplikacji sieciowych i multimedialnych 
 Programista aplikacji 
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POMOC PUBLICZNA 

Firmy uczestniczące w 
projekcie otrzymują pomoc 
publiczną de  minimis na 
szkolenia pracowników. 
 

 

 

 

DOGODNA LOKALIZACJA 

Szkolenia będą realizowane 
w  ośrodkach szkoleniowych 
na  terenie województwa 
opolskiego. 
 

 

 

CATERING 

Uczestnicy w trakcie 
ośmiogodzinnych szkoleń 
będą mieli zapewniony obiad 
oraz przerwy kawowe. 
 
 

 

 

KONTAKT 

Tel. 801 30 30 30 
Fax. 58 550 95 51 
e-mail: iteraz@eduportal.pl 
szczegółowe informacje 
o  projekcie: 
http://iteraz.eduportal.pl 

 

 
Lista tematów planowanych szkoleń:  
 MS 6421 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów 

z  infrastrukturą sieci Microsoft [MS] Windows 
Server 

 MS 6425  Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów 
usług katalogowych MS Server 

 MS 6292  Instalacja, konfigurowanie klienta Windows 7 

 MS 6430  Planowanie i administrowanie serwerami 
Windows Server 

 MS 6433  Planowanie i wdrażanie Windows Server 

 MS 10775  Administrowanie bazami danych Microsoft 
SQL Server 

 MS 10776  Wdrażanie baz danych Microsoft SQL Server 

 MS 10135  Konfigurowanie zarządzanie i  rozwiązywanie 
problemów z MS Exchange Server 

 MS 10264  Programowanie aplikacji Web z MS Visual 
Studio 

 
 

 
Lista tematów planowanych szkoleń: 
 ICND2  Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 

 ROUTE  Implementing Cisco IP Routing 

 SWITCH  Implementing Cisco IP Switched Networks 

 
  

 
Lista tematów planowanych szkoleń: 
 D64254GC1  Oracle Database: PL/SQL Fundamentals 

 D67234GC10  Java SE 7 Fundamentals 

 D67238GC10 Java SE 7 Programming 

Uczestnicy szkoleń otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe oraz autoryzowane 
certyfikaty honorowane na całym świecie. 

Wszystkie szkolenia realizowane będą z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych 
uczestników/-czek zbadanych na etapie procesu rekrutacji.  

Szkolenia będą odbywać się w terminach i godzinach dostosowanych do potrzeb 
pracodawców i biorących udział w szkoleniach pracowników.  
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PRZYJAZNY 

HARMONOGRAM 

Godziny zajęć stacjonarnych 
zostaną dostosowane 
do  potrzeb pracodawców 
i   skierowanych na 
szkolenia pracowników. 
Harmonogram planowanych 
szkoleń będzie publikowany 
na portalu projektu: 
http://iteraz.eduportal.pl 
 

 

 

 

DOŚWIADCZENIE 

Wysoka jakość szkoleń 
gwarantowana jest przez ich 
realizatorów. COMBIDATA 
Poland sp. z o. o. realizująca 
szkolenia jest liderem rynku 
edukacyjnego w  Polsce 
według rankingów 
Computerworld TOP 200 
z   kilku ostatnich lat. 
 

 

 

 

 

KONTAKT 

Tel. 801 30 30 30 
Fax. 58 550 95 51 
e-mail: iteraz@eduportal.pl 
szczegółowe informacje 
o  projekcie: 
http://iteraz.eduportal.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza – Projektodawca 
Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją 
biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą 
liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji 
biznesowych.Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną 
wrażliwość biznesu. Nasze szkolenia i konferencje pomagają 
przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy. Najwrażliwsze 
społecznie firmy są nagradzane w programie „Przedsiębiorstwo 
Fair Play”. 

 

COMBIDATA Poland – Realizator Szkoleń 
COMBIDATA zajmuje się procesami edukacyjnymi w ich najbardziej 
rozwiniętej formie, tj. od analizy procesów biznesowych 
i  określenia potrzeb kompetencyjnych, do dostarczania wiedzy 
i  umiejętności w różnych technologiach edukacyjnych. 
Doświadczenia i kompetencje COMBIDATA w zakresie wszystkich 
stosowanych na świecie technologii edukacyjnych stawiają 
COMBIDATA w roli lidera na polskim rynku edukacyjnym co 
potwierdza ranking czasopisma „Computerworld TOP 200” 
w  kategorii największa firma świadcząca usługi szkoleniowe 
w  kilku ostatnich latach. COMBIDATA  jest partnerem biznesowym 
i  dostawcą rozwiązań edukacyjnych takich partnerów jak: 
Microsoft, Oracle, NIL, CISCO, Novell, Exin, Prometric, VUE, 
Audodesk, Altova. 

 

 

 

Aby firma mogła wziąć udział w projekcie, i skierować swoich pracowników na szkolenia, konieczne jest podpisanie 

umowy szkoleniowej. Prosimy o kontakt z jednym z biur:  

 

COMBIDATA POLAND sp. z o.o. 

ul. Żwirki I Wigury 15 

81-387 Gdynia 

Tel. 58 522 28 38 

Fax. 58 550 95 51 

 

Opolska  Izba Gospodarcza 

ul. Krakowska 39 

45- 075 Opole 

Tel. 77 441 76 68 

 

http://iteraz.eduportal.pl 

 

 


