
 

Szanowni Studenci, 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym) dla studentów kierunku 
Informatyka na studiach II stopnia oraz IV-VII semestru na studiach I stopnia. 

1. Szkolenie MD-100 Windows 10 (40 godzin) + egzamin MD-100: Windows 10 

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za obsługę zadań instalacyjnych i 
konfiguracyjnych, jak również za bezpieczeństwo systemu operacyjnego i ochronę danych na 
urządzeniu, a także za zarządzanie i rozwiązywanie problemów z systemem Windows 10. 

Ramowy program: 

 Instalacja Windows 10 
 Zadania poinstalacyjne  i personalizacja  
 Aktualizowanie systemu Windows  
 Konfiguracja sieci  
 Konfiguracja pamięci masowej  
 Zarządzanie aplikacjami  
 Konfigurowanie autoryzacji i uwierzytelnienia  
 Konfigurowanie dostępu do danych i ich użycia  
 Konfigurowanie ochrony przed zagrożeniami  
 Obsługa środowiska Windows 10  
 Rozwiązywanie problemów z systemem Windows  
 Rozwiązywanie problemów z plikami i aplikacjami  
 Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i sterownikami  

Formuła: Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams.  

Terminy: Szkolenie będzie trwać 40 godzin dydaktycznych i odbędzie się w dniach: 

I TERMIN:   

29.11.2021, 1.12.2021 r., godz. 16:00-19:45 (2x5h)  

11-12.12.2021 r., godz. 8-16:00 (2x10h) 

18.12.2021 r., godz. 8:00-16:00 (1x10h) 

II TERMIN: 

24, 28, 31 stycznia 2022 r. , godz. 8-14:30 (5x8 godzin) 

4, 7 lutego 2022 r. , godz. 8-14:30 (5x8 godzin) 

 

2. Szkolenie MD-101T00 Managing Modern Desktops (40 godzin) + egzamin MD-101: Managing 
Modern Desktops 

Szkolenie skierowane jest do MDA odpowiedzialnych za wdrażanie, konfigurację, zabezpieczanie, 



zarządzanie i monitorowanie urządzeń oraz aplikacji klienckich w środowisku przedsiębiorstwa. 
Dodatkowo jest przeznaczone dla osób, które zajmują się zarządzaniem tożsamością, dostępem, 
zasadami, aktualizacjami i aplikacjami. 

Ramowy program: 

 Planowanie strategii wdrażania systemu operacyjnego 
 Implementowanie systemu Windows 10 
 Zarządzanie aktualizacjami dla systemu Windows 10 
 Rejestracja urządzenia 
 Zarządzanie uwierzytelnianiem w usłudze Azure AD 
 Zarządzanie dostępem do urządzeń i zgodnością z przepisami 
 Zarządzanie zabezpieczeniami 

Formuła: Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams. 

Terminy: Szkolenie będzie trwać 40 godzin dydaktycznych i odbędzie się w dniach: 

I TERMIN:  

3, 6.12.2021 r., godz. 8-11:45 (2x5h) 

10, 13.12.2021 r., godz. 8-13:15 (2x7h) 

17, 20.12.2021 r., godz. 8-12:30 (2x6h) 

II TERMIN:  

5, 6, 12-13.02.2022 r., godz. 8-16:00 (4x10h) 

 

3. Szkolenie MS-10969 Active Directory Services With Windows Server 

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać praktyczne instrukcje dotyczące administracji 
Active Directory w Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2. 

Ramowy program: 

 Omówienie zagadnień ochrony dostępu i informacji (AIP- Access and Information Protection)  
 Zaawansowane wdrożenie i administracja Active Directory Domain Services (AD DS)  
 Zabezpieczanie Active Directory Domain Services (AD DS)  
 Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie Active Directory Domain Services  
 Implementacja i administracja witryn i replikacji w Active Directory Domain Services  
 Implementacja polityk grupowych (Group Policy Object - GPO)  
 Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą polityki grupowej GPO)  
 Implementacja bezpiecznego dostępu do plików współdzielonych  
 Wdrożenie i zarządzanie Active Directory Certificate Services  
 Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami  
 Implementacja i zarządzanie Active Directory Rights Management Services (AD RMS)  
 Implementacja i zarządzanie Active Directory Federation Services (AD FS)  
 Implementacja Windows Azure Active Directory  
 Implementacja i zarządzanie Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) 



Formuła: Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams. 

Terminy: Szkolenie będzie trwać będzie 40 godzin dydaktycznych i odbędzie się w dniach: 

I TERMIN:   

26- 28.11.2021 r., godz. 16:00-19:45 (4x5h)  

30.11.2021, 2.12.2021 r., godz. 16:00-19:45 (2x5h)  

11-12.12.2021 r., godz. 16:00-19:45 (2x5h)  

19.12.2021- godz. 9:00-12:45 (1x5h) 

II TERMIN:  

7, 10, 14, 17, 21.01.2022 r., godz. 8-14:30 (5x8h) 

 

4. Szkolenie AZ-220T00 Microsoft Azure IoT Developer (40 godzin) + egzamin AZ-220: Microsoft 
Azure IoT Developer 

Szkolenie skierowane jest do osób, które będą tworzyć i utrzymywać rozwiązania chmurowe i 
brzegowe Azure IoT. 

Ramowy program: 

 prowadzenie do IoT i usług Azure IoT  
 Urządzenia i komunikacja  
 Zaopatrywanie urządzeń  
 Przetwarzanie wiadomości i analityka  
 danych  
 Proces wdrażania Azure IoT Edge  
 Moduły i kontenery Azure IoT Edge  
 Zarządzanie urządzeniami  
 Testowanie rozwiązań, diagnostyka i logowanie  
 Zabezpieczanie rozwiązań IoT  
 Budowa rozwiązania IoT przy użyciu IoT Central 

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams I trwać będzie 40 godzin 
dydaktycznych w dniach: 

I TERMIN:  8, 9, 15-16.01.2022 -godz. 8-16:00 4 x 10 godzin 

II TERMIN: 5, 6, 12-13.02.2022 -godz. 8-16:00 4 x 10 godzin 

 

Ważne informacje: 

 Szkolenia realizowane będą przez: IT szkolenia Jarosław Kapusta Wrocław. 
 W ramach szkolenia uczestnikom zapewniony jest dostęp do ćwiczeń/laboratoriów (on-line). 
 Szkolenia są dedykowane tylko studentom WSB ww. semestrów. Są one (wraz z podejściem 

do egzaminu) bezpłatne i realizowane w ramach projektu dofinansowanego z funduszy Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  



 Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz 
załączonych oświadczeń wymaganych w projekcie (dotyczących m.in. danych osobowych i 
monitorowania zawodowych losów studenta w ciągu 6 m-cy po ukończeniu kształcenia w 
WSB) oraz informacji o wybranym terminie szkolenia.  Dokumenty te powinny zostać przez 
zainteresowanych studentów wypełnione i przesłane w formie elektronicznej do WSB. 

 Zgłoszenia przyjmowane są do 20 grudnia 2021 r. 

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

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

 


