
CTE Summer Camp 
 
Program praktyk 
Program praktyk na dzieo dzisiejszy przedstawia się następująco: 

 04.05 Onboarding day  
 05-08.05 Routing&Switching course  
 11-15.05 Collaboration course  
 18-20.05 Wireless course  
 21-22.05 Security Course  

 25-28.05 Data Center Course  
 29.05 Ending day & final presentation  

Program może nieznacznie ulec zmianie, w takim przypadku każdy z przyjętych uczniów zostanie o 
tym poinformowany. 
  
Organizacja praktyk 
Cisco zapewnia organizację praktyk po swojej stronie: 

 praktyki odbędą się w terminie 4-29 maja 2020 oraz pokryją pełny wymagany zakres 
godzinowy – 160 godzin 

 uczniowie zostaną zatrudnieni przez Cisco jako regularni pracownicy na okres jednego 
miesiąca, z możliwością przedłużenia o staż wakacyjny na okres lipiec-sierpieo 

 praktyki prowadzone będą w języku polskim, może się jednak zdarzyd, że w drodze wyjątku 
będzie to język angielski 

 praktykanci będą objęci opieką na czas przebywania w biurze. Każdorazowo będą to 
przynajmniej 2-3 osoby 

 każdy uczeo otrzyma laptopa, którego będzie używał w czasie praktyk. Po każdym dniu 
praktyk laptop powinien zostawad w biurze Cisco w specjalnie do tego przeznaczonym 
miejscu 

 by usprawnid poruszanie się po budynku, każdy praktykant otrzymuje tzw. badge oraz kartę 
budynkową. Badge umożliwia poruszanie się po biurze, karta budynkowa – pomiędzy 
piętrami. 

 w temacie ubioru Cisco nie narzuca żadnych reguł, uczniowie mogą więc przychodzid na 
praktyki w tym w czym czują się najlepiej 

 każdy praktykant otrzyma od Cisco wynagrodzenie za każdy miesiąc praktyki/stażu 
wakacyjnego 

 na zakooczenie praktyk uczniowie otrzymają także oficjalne dyplomy od Cisco 
 jeśli to wymagane przez szkołę, każdy praktykant powinien mied ze sobą dzienniczek praktyk, 

który będzie podpisany przez opiekuna praktyk wraz z opinią o danym uczniu 
  
Korzyści płynące z praktyk 
Każdy z uczniów przyjętych na praktyki będzie miał niespotykaną możliwośd zapoznania się z 
najnowocześniejszymi technologiami i funkcjonowaniem międzynarodowej firmy jaką jest Cisco. 
Zależy nam aby uczniowie poznali zarówno specyfikę pracy a także zdobyli rzadką i trudno dostępną 
wiedzę i umiejętności z zakresu technologii oferowanych przez Cisco. Praktyki to także jedyna w 
swoim rodzaju możliwośd zawiązania cennych kontaktów z najlepszymi inżynierami oraz specjalistami 
w branży a także funkcjonowania w multikulturowym środowisku(Cisco Kraków zatrudnia ludzi 58 
różnych narodowości). 
W tym roku rozszerzamy program o dwa dodatkowe szkolenia, które odbędą się w czasie stażu 
letniego. Są to wysoce profesjonalne szkolenia z zakresu przygotowania do certyfikatu CCNA oraz 
umiejętności miękkich. 
Dodatkowo każdy uczeo zostanie dodany do platformy Netacad gdzie będzie mógł ukooczyd pełny 
kurs CCNA(możliwośd ukooczenia do 6 miesięcy po zakooczeniu praktyk). Każdy uczeo, który z 



sukcesem ukooczy kurs otrzyma od Cisco kod zapewniający 100% zniżkę na podejście do egzaminu, 
którego zdanie kooczy się otrzymaniem uznawanego na całym świecie certyfikatu Cisco CCNA 
potwierdzającego wysokie umiejętności w zakresie sieci komputerowych. 
  
Warunki aplikowania na praktyki 

 na praktyki przyjmujemy pełnoletnich uczniów klas 3 techników 
 każdy uczeo musi posiadad ważne ubezpieczenie zdrowotne 

 preferowany profil kształcenia ucznia to informatyka, teleinformatyka, elektronika itp. 
Generalnie jednak zachęcamy do aplikowania każdego ucznia pasjonującego się 
technologiami Cisco. 

 Z uwagi na międzynarodowe środowisko pracy jakim jest Cisco, jednym z warunków 
dopuszczających na praktyki jest by każdy kandydat posługiwał się językiem angielskim w 
stopniu komunikatywnym 

 każdy uczeo aplikujący na praktyki powinien wysład swoje CV w języku angielskim na adres 
email cte-summercamp@cisco.com ze wskazaniem z jakiej jest szkoły. Termin nadsyłania CV 
to 25 listopad 2019. 

 Dana osoba może aplikowad na praktykę majową z możliwością rozszerzenia o staż letni, nie 
ma możliwości aplikowania jedynie na staż letni. Oznacza to również, że praktykanci mogą 
zdecydowad w trakcie praktyki czy chcieliby przedłużyd swoją przygodę z Cisco o staż letni czy 
też zakooczyd ją z koocem praktyk. 

 przez cały okres trwania praktyk , wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przebywania w 
biurze Cisco w Krakowie. Godziny poszczególnych praktyk mogą ulegad zmianie wraz z 
dostępnością inżynierów. 

 w przypadku konieczności zakwaterowania ucznia w Krakowie na czas trwania praktyk, 
pozostaje to po stronie ucznia 

 rekrutacja na praktyki odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2019. Uczniowie 
zapraszani są do biura Cisco w Krakowie na krótkie(ok 1-godzinne) rozmowy rekrutacyjne. 
Uczniowie spoza Krakowa będą mogli uczestniczyd w rozmowie za pośrednictwem aplikacji 
Cisco Webex(do uczniów zostaną wysłane zaproszenia, wymagane jest połączenie audio i 
wideo). 
Rozmowa będzie się składad z 2 etapów: 

 rozmowy „managerskiej” podczas, której weryfikowana jest motywacja, 
pasja a także profil ucznia 

 rozmowa techniczna gdzie uczeo jest pytany z podstawowych zagadnieo z 
zakresu sieci komputerowych(poziom < CCNA). Rezultat tej rozmowy w 
małym stopniu decyduje o przyjęciu na praktyki. Wyniki są natomiast 
przekazywane do inżynierów przygotowujących praktyki w celu lepszego 
dopasowania programu praktyk pod obecne kompetencje uczniów. 

                Częśd rozmowy będzie przeprowadzona w języku angielskim. 

 Na koniec praktyk każdy z uczniów będzie zobowiązany do przygotowania krótkiej prezentacji 
(pokaz slajdów), w której będzie mógł podzielid się swoimi wrażeniami z praktyk. Prezentacja 
odbędzie się ostatniego dnia przed publicznością złożoną z inżynierów, managerów a także z 
osób zaangażowanych w organizację praktyk. Jest to także znakomita okazja dla każdego 
praktykanta na udoskonalenie swoich umiejętności miękkich z zakresu prezentacji. Na tą 
prezentację zapraszamy serdecznie także i Paostwa – jest możliwośd uczestniczenia w niej 
osobiście jak i zdalnie za pośrednictwem aplikacji Cisco Webex. 

  
W imieniu Cisco Kraków serdecznie zapraszam do aplikowania! 
Pozdrawiam, 
Sławomir Daleszyoski 
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