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Здравей!  
The BANT Academy стартира своя онлайн 
бюлетин, а пред теб е неговото първо 
издание! От този момент, нататък всеки 
месец ще ти представяме интересни теми, 
свързани с IT сектора и възможностите за 
развитие в него. 

Верни на себе си, започваме с основите, а 
надграждането ще става постепенно с всеки 
следващ брой. 

Пожелаваме ти приятно четене!

В броя ще научиш: 

- Защо да избереш Академията на Сиско за летящ старт на 

твоята кариера в света на IT технологийте! 

- Каква е структурата на Академията на Сиско!



Светът, в който живеем се променя ежедневно 
благодарение на технологията. Пред теб стой 
изборът дали да бъдеш част от тази промяна или 
да я наблюдаваш отстрани! Щом четеш това или 
вече си се спрял на първата опция или още я 
обмисляш. Все пак, решихме да ти покажем, черно 
на бяло, защото академията на Сиско е най-
добрият избор за летящ старт в света на IT 
технологиите.

Академията на Сиско позволява обучени на напълно начинаещи в мрежовите технологии.

При обученията на Сиско последователността е ключова. 
Желязната логика се търси във всеки един аспект, последвана от 
проби и проверки! Просто няма начин да не разбереш защо 
нещата се случват така, както се случват. Сертификацията от 
академията на Сиско е международно призната, което ни води до 
следващото предимство.

Възможностите изобилстват! 
Колкото и странно да ти звучи, в световен мащаб има недостиг на 
IT специалисти. Да, правилно ни разбра! Нещата седят, горе-долу 
по един и същ начин навсякъде – компаниите инвестират в 
мобилни устройства, облаци за съхранение на данни, социални 
мрежи и въобще във всеки аспект на дигиталните възможности. 
Логично, на тях са им необходими хора, които имат умения точно 
в тази сфера.

Няма ограничения в сферата и географията. 
Уменията, които ще придобиеш в Академията на Сиско ще ти 
отворят врати за кариера във всеки един сектор – от финансов до 
здравеопазване или търговия на дребно. Към която и област да 
имаш интерес, можеш да си сигурен, че технологията е част е от 
нея! Сертификатите на Сиско са признати по цял свят. Или с 
други думи – работи ти се в Германия? Доста ще ти е трудно да не 
си намериш работа там!

ТОП 3 причини да избереш Академията на Сиско



Структура на Академията на Сиско

Програмата на Сиско Академията е в България от 2000г., като първата академия е започнала от ТУ-Габрово. В момента 
програмата се провежда във градовете Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Пловдив, 
Правец, Русе, Свищов, София и Хасково.

В момента структурата на Сиско Академиите са 
организирани с няколко роли, фигура 1:

- Центърът за обучение на инструктори (Instructor Training 
Center) е роля, която позволява на тази академия да 
сертифицирани инструктори, които се обучават от 
квалифицирани преподаватели. Те оценяват и 
сертифицират новите инструктори за работа със 
курсисти на ниво CCNA, CCNP, CCNA Security и др.;

- Център за подпомагане на Академията (ASC) подпомага 
развитието на нови или настоящи академии на Cisco. 
Понастоящем тази роля се поема от БАМА – Българска 
Асоциация на Мрежовите Академии. Организация с 
нестопанска цел, устав и мисия, в която членуват 
повечето Сиско академии в България;

- Академиите, които нямат някоя от изброените по-горе 
роли обучават само курсисти в областта на мрежовите 
технологии;

*Структура на Академията на Сиско



Сиско академия е партньорство между обучителната програма на Сиско и образователни или  държавни институции и/
или организации с нестопанска цел. Целта на това сътрудничество е да се увеличи достъпът до възможности за 
образование и кариера, както и да се осигури достатъчен брой квалифицирани експерти, които търсене кариерно 
развитие в сферата на ИКТ индустрията. 

Програмата позволява обучени на напълно начинаещи в 
мрежовите технологии. Обучават се курсисти в широка 
възрастова граница от 14 до 55 години. Всеки курс е между 
45 – 70 учебни часа. Завършилите академията имат по-
добър шанс да се реализират на трудовия пазар, както в 
България, така и в чужбина.

Програмата на Сиско академията дава достъп до 
съвременни учебни материали, мултимедийни учебни 
средства, възможност за изграждане на компетенции 
посредством лабораторни упражнения с реални и/или 
виртуални мрежови Всяка академия има договор за 
взаимно сътрудничество с ASC и поне двама 
сертифицирани инструктори от програмата на Сиско 
академията.
При възникнали въпроси може да попълните формата във 
сайт-а.


