
 

 

 

STUDENTKO, STUDENCIE ! 

POŚWIĘĆ CZAS NA SWÓJ ROZWÓJ! 

BEZPŁATNE szkolenie 

Bezpłatne szkolenia on-line  

Dla kierunku Informatyka 

 

Zapraszam Państwa na bezpłatne szkolenia w formie on-line dla studentów VII, VI, V i IV semestru 
studiów na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, z tematów: 

1. DATABASE ADMINISTRATION FUNDAMENTALS  MS 40364 + , termin 18-20.06 
 Podstawowe pojęcia 
 Tworzenie obiektów bazy danych 
 Manipulowanie danymi 
 Przechowywanie danych 
 Administrowanie bazą danych 

 
 Szkolenie przygotowuje do egzaminu MTA 98-364 

 
2. WINDOWS SERVER ADMINISTRATION FUNDAMENTALS MS 40365 - szkolenie 22-24.06 

 Wprowadzenie do Windows Server 
 Zarządzanie Windows Server 2008R2 
 Monitorowanie i rozwiązywanie problemów serwerowych 
 Podstawowe usługi 
 Usługi plików i drukarek 
 Usługi sieciowe i aplikacje 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu MTA 98-365 

 
3. NETWORKING FUNDAMENTALS MS 40366 - szkolenie 25-27.06 

 Zrozumienie typologii sieci lokalnej 
 Definiowanie sieci z modelu OSI 
 Sieci przewodowe i bezprzewodowe 
 Protokoły Internetowe 
 Wdrażanie protokołu TCP/IP w wierszu poleceń 
 Praca z usługami sieciowymi 



 Sieci rozległe 
 Definiowanie infrastruktury sieci przewodowej i bezprzewodowe 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu MTA 98-366 

 

4.  SECURITY FUNDAMENTALS MS 40367 – szkolenie 15-17.06 (1 grupa) + 29.06-01-07 (2 
grupa) 

 Warstwy zabezpieczeń 
 Uwierzytelnianie, autoryzacja i ewidencjonowanie. 
 Zasady zabezpieczeń 
 Network Security 
 Ochrona serwera i klienta 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu MTA 98-367 

Dokumenty zostaną do Państwa przesłane po zgłoszeniu gotowości wzięcia udziału w szkoleniu na 
adres: projekty@wsb.szczecin.pl. 

Dokumenty te powinny zostać przez zainteresowanych studentów wypełnione i przesłane w formie 
elektronicznej do WSB. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca 2020r. 

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących ww. szkoleń bardzo prosimy o 
kontakt mailowy: projekty@wsb.szczecin.pl 

Student może wziąć udział w jednym lub kilku szkoleniach. 

 

Szkolenia odbędą się w formie zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams (aktualnie pełna licencja jest 
darmowa). W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewniony dostęp do ćwiczeń/laboratoriów (on-
line). Po szkoleniu uczestnikom zapewnione zostanie podejście do egzaminu MTA odpowiadającego 
szkoleniu. Egzamin odbywać się będzie na uczelni, termin zostanie ustalony po “odwieszeniu” zajęć 
stacjonarnych (tzn. W siedzibie wydziału).  

Szkolenia są dedykowane tylko studentom WSB w ww. semestrów. Są one (wraz z podejściem do 
egzaminu) dla studentów bezpłatne - realizowane są w ramach projektu dofinansowanego z 
funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach ! 

 


