Akademia EITCA
EUROPEJSKA AKADEMIA CERTYFIKACJI INFORMATYCZNEJ

www.eitca.pl
Oferta dla klientów indywidualnych
Broszura informacyjna krajowej edycji programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA
realizowanej przez Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn przy akredytacji Europejskiego Instytutu
Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli oraz akredytacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Akredytacja EITCI (nr EITCI-LID-PL-11080001) oraz Akredytacja MEN (nr 8/2014)

Krajowa edycja Akademii EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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O Akademii EITCA
Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn działa na
międzynarodowym rynku szkoleń od 2005 roku. Jest jednym
z wiodących centrów szkoleń IT oraz prekursorem i liderem
upowszechniania zdalnego nauczania i zdalnej egzaminacji
w akredytowanych szkoleniach certyfikacyjnych. CompLearn
jest obecne na polskim rynku od początku swojej działalności.
Od 2005 r. ICS CompLearn funkcjonuje w kraju jako część grupy
technologicznej CompSecur sp. z o.o.

Krajowa realizacja programu Akademii EITCA prowadzona jest w j. polskim w pełni online w internetowym systemie
e-learning na 4 kierunkach (wraz ze zdalnym trybem egzaminacyjno-certyfikacyjnym):

Akademia EITCA/CG
GRAFIKA KOMPUTEROWA

Akademia EITCA/KC
KLUCZOWE
KOMPETENCJE IT

Akademia EITCA/IS
BEZPIECZEŃSTWO IT

Akademia EITCA/BI
INFORMATYKA
BIZNESOWA

ITTC CompLearn Ltd.
Information Technology Training Center CompLearn
New Bond House, 124 New Bond Street
London, W1S 1DX, United Kingdom
Company reg. no.: 07618776
CompLearn w okresie ponad 10 letniej obecności na rynku krajowym
zrealizowało projekty i usługi szkoleniowe w tematyce nowoczesnych
technologii informatycznych o łącznym wymiarze ponad 4 milionów
uczestnikogodzin i wartości ponad 20 milionów zł.
ICS CompLearn
Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn
CompSecur sp. z o.o., Ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
Oddział Warszawa: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
REGON: 020713664, NIP: 8971739249, KRS: 0000303601
ICS CompLearn posiada akredytację PARP (nr 1588/2007) na usługi doradcze
i szkoleniowe w kategorii ICT. Figuruje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
(nr 2.02/00095/2008) i działa w oparciu o certyfikowany przez Brytyjski Urząd
UKAS system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008. Posiada akredytację
Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli wraz z licencją
certyfikacyjną (nr EITCI-LID-PL-11080001), uprawniającą do oferowania usług
szkoleniowo-egzaminacyjnych w ramach standardów europejskiej certyfikacji
informatycznej EITC i Akademii EITCA oraz akredytację Ministerstwa Edukacji
Narodowej (nr 8/2014), skutkującą ważnością europejskiej certyfikacji EITC/EITCA
w formalnym systemie kształcenia krajowego.

EITCA (European Information Technologies Certification Academy Programme)
EITC (European Information Technologies Certification Programme)

Ponad

50 000

wydanych certyfikacji
EITC/EITCA

2000

Ponad
STANDARD
instytucji i firm
CERTYFIKACJI
certyfikowało
swoje
KOMPETENCJI IT W UE
kadry

Akredytacja EITCI:
EITCI-LID-PL-11080001
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nr 8/2014

Misją ICS CompLearn jest wdrażanie najwyższych standardów jakości w oferowanych programach szkoleń
informatycznych, łączących specjalistyczny wymiar akademicki z praktycznym wymiarem przemysłowym.
Dzięki temu szkolenia przynoszą długofalowy wzrost efektywności działania organizacji.

[ Certyfikaty EITCA ]
Europejskie certyfikaty informatyczne EITCA/EITC stanowią międzynarodowy standard formalnego potwierdzenia
poziomu posiadanych kompetencji informatycznych. Certyfikacja możliwa jest zarówno w ramach pełnego zakresu
programu Akademii EITCA (egzaminy ze wszystkich objętych programem danego kierunku przedmiotów EITC oraz
łączny certyfikat dziedzinowy EITCA wraz ze wszystkimi składowymi certyfikatami przedmiotowymi EITC) oraz z
programu poszczególnych przedmiotów EITC (pojedyncze egzaminy i indywidualne certyfikaty przedmiotowe EITC).
Przykładowy certyfikat
Akademii EITCA

Przykładowy
certyfikat EITC

[ Zalety e-learningu w programie certyfikacji ]
Poszerzenie kompetencji kadr w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi sieciowych i zaawansowania w ich
obsłudze dla zwiększenia efektywności organizacyjnej i biznesowej
Znaczna redukcja kosztów szkoleń (brak wydatków na zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sal)
Oszczędność czasu poświęcanego na organizowanie szkoleń, dojazd do lokalizacji, w których odbywają się szkolenia
Efektywność szkoleń dzięki elastyczności ich formy (powtarzanie wybranych zagadnień, e-ćwiczenia, e-konsultacje)
Łatwość administrowania przebiegiem szkoleń oraz monitorowania postępów i wyników egzaminacyjnych kadr
Wygodna forma zdalnie realizowanych procedur egzaminacyjno-certyfikacyjnych nadających znaczenie wynikom
szkoleń w formalnej, akredytowanej międzynarodowo i krajowo certyfikacji w Brukseli bez konieczności wyjazdu

[ Czym jest Akademia EITCA? ]
Akademia EITCA to międzynarodowy program certyfikacyjny odpowiadający studiom podyplomowym i profesjonalnym
szkoleniom informatycznym w trybie e-learning o zaawansowanej tematyce i objętości programowej (obejmującej
na kierunkach Akademii EITCA od 150 do 180 godzin, możliwych jednak do realizacji w miesiąc, oraz po 15 godzin
na kurs EITC). Idea Akademii EITCA to przekroczenie standardu edukacji zarówno produktowych kursów IT (zbyt
powierzchowne) jak i kursów akademickich (zbyt abstrakcyjne). Programy kierunkowe EITCA oraz poszczególne kursy
EITC opracowywane są przez komisje programowe łączące zarówno ekspertów akademickich jak i przemysłowych,
stawiając za cel przygotowanie kompetencyjne specjalistów, którzy sprostają nie tylko swoim obecnym zadaniom, ale
również szybkiemu rozwojowi w danej dziedzinie IT. Udział w tym europejskim programie pozwala w pełni zdalnie
uzyskać kadrom międzynarodowe Certyfikaty Informatyczne EITCA i EITC wydawane w Brukseli przez Instytut EITCI,
które poza ich międzynarodowym charakterem posiadają także krajową akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej w
ramach krajowego systemu kształcenia formalnego, stając się tym samym elementem formalnego wykształcenia.
Instytucją certyfikującą jest Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli.
European Information Technologies Certification Institute EITCI
Avenue des Saisons 100-102, 1050 Brussels, Belgium, EU
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EITCA/CG Grafika Komputerowa

EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT

http://eitca.pl/cg

http://eitca.pl/kc

Przedmioty EITC objęte Programem Certyfikacyjnym
Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG:

Przedmioty EITC objęte Programem Certyfikacyjnym
Akademii Kluczowych Kompetencji IT EITCA/KC:

EITC/CG/APS: Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop - 15h
EITC/CG/AI1: Grafika wektorowa z Adobe Illustrator - 15h
EITC/CG/AIDF: Skład poligraficzny z Adobe InDesign - 15h
EITC/CG/AF: Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej z Adobe Flash - 15h
EITC/CG/VICG: Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej - 15h
EITC/CG/CAG: Artystyczne aspekty grafiki - 15h
EITC/CG/AD: Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver - 15h
EITC/CG/AI2: Projektowanie i tworzenie identyfikacji wizualnej
z Adobe Illustrator - 15h
EITC/CG/ACSU: Wizualizacja i grafika 3D z AutoCad oraz SketchUp - 15h
EITC/CG/TFCG: Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej - 15h

[ Certyfikat Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG ]
Stanowi formalne, międzynarodowe
poświadczenie kompetencji, systematyzujące
szeroką wiedzę teoretyczną, a przede
wszystkim praktyczne umiejętności w
dziedzinie grafiki komputerowej. Grafika
komputerowa stanowi jedno z najbardziej
istotnych i powszechnych zastosowań
technologii informatycznych w nowoczesnej
gospodarce i w życiu społecznym, które
stają się coraz silniej zinformatyzowane.
To obecnie podstawa nowoczesnego
marketingu, projektowania użytkowego,
architektury, rozrywki, a nawet sztuki.
Tworzona z wykorzystaniem odpowiednich
narzędzi staje się coraz bardziej nieodzownym
elementem wszelkich przekazów wizualnych
(w tym np. stron internetowych, filmów i
programów TV, reklam, gier wideo, prezentacji
multimedialnych, publikacji książkowych i
gazetowych, fotografii, designu użytkowego,
i wielu innych). W dobie postępującej cyfryzacji
życia coraz istotniejsze są umiejętności
w zakresie grafiki komputerowej, a rola
kompetentnych grafików komputer owych
na nowoczesnym rynku pracy jest nie do
przecenienia. Profesjonalne umiejętności

[ Certyfikat Akademii Kluczowych Kompetencji
Informatycznych EITCA/KC ]

w obszarze grafiki komputerowej
mogą być wykorzystane w
niezliczonych zastosowaniach
— zarówno możliwych w pracy
zarobkowej, działalności
gospodarczej jak i w życiu
prywatnym. Poświadczenie tych
umiejętności międzynarodowym
certyfikatem jeszcze bardziej podnosi
ich wartość, zwłaszcza w oczach
potencjalnych pracodawców.
Certyfikat EITCA/CG jest poświadczeniem
specjalistycznych kompetencji w obszarze
tworzenia kreacji wizualnych w ramach grafiki
rastrowej (Adobe Photoshop), wektorowej
(Adobe Illustrator) i trójwymiarowej,
projektowania artystycznego i technicznego
(w tym wizualnego projektowania stron
WWW w technologii Adobe Dreamweaver
i Flash), tworzenia animacji i grafiki
interaktywnej (Flash) oraz zrozumienia
aspektów identyfikacji wizualnej i grafiki
komputerowej w kontekście szeroko pojętej
sztuki i techniki.

EITC/BI/MSO10: Pakiet biurowy Microsoft Office - 15h
EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/
administracji - 15h
EITC/INT/ITAF: Wykorzystanie technologii internetowych - 15h
EITC/CG/APS: Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop - 15h
EITC/INT/JOOM: Projektowanie stron internetowych - 15h
EITC/SE/CPF: Podstawy programowania - 15h
EITC/DB/DDEF: Bazy danych i inżynieria danych - 15h
EITC/CN/CNF: Technologie sieciowe - 15h
EITC/BI/TF: Systemy telepracy - 15h
EITC/BI/CAPMF: Zarządzanie projektami - 15h
EITC/BI/GADW: Reklama internetowa i rynek elektroniczny - 15h
EITC/IS/ISCF: Technologie bezpieczeństwa informatycznego - 15h

Wysokość czesnego dzięki obniżce dla
administracji publicznej wynosi 880 zł zamiast
4400 zł (obniżone czesne obejmuje wszelkie
opłaty za realizację programu i procedury
certyfikacyjnej). Więcej szczegółów, program
kursu, a także rejestracja dostępne są na
stronie: eitca.pl/cg
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Stanowi formalne, międzynarodowe
potwierdzenie posiadania najważniejszych (tj.
kluczowych) kompetencji informatycznych,
szeroko wykorzystywanych na nowoczesnym
rynku pracy społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy (GOW).
Program jest zgodny z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji
kluczowych w procesie uczenia się przez całe
życie (2006/962/WE), tj. takich umiejętności
informatycznych, które są potrzebne do
samorealizacji, rozwoju i doskonalenia
zawodowego, w szczególności na płaszczyźnie
zawodowej społeczeństwa informacyjnego
i GOW. Kluczowe kompetencje
informatyczne pozwalają na wykorzystanie
najnowocześniejszych technologii sieciowych
w indywidualnej karierze, predysponując
do zajmowania strategicznych stanowisk
w społeczeństwie informacyjnym. Z
perspektywy organizacji kompetencje kadr w
tym zakresie definiowane są jako kluczowe dla
efektywności jej funkcjonowania i rozwoju.

Certyfikat EITCA/KC jest poświadczeniem
zdobytych kompetencji informatycznych
określanych jako niezbędne na obecnym
rynku pracy przede wszystkim przez
pracodawców i kadry zarządzające
w każdej gałęzi nowoczesnej
gospodarki. Posiadanie certyfikatu
podnosi efektywność pracy w niemal
każdym zawodzie (w szczególności w
zawodach biurowych, administracyjnych
i biznesowych). Kompetencje kluczowe są
konieczne w obliczu szybko postępującej
informatyzacji i rozwoju technologicznego.
Wysokość czesnego dzięki obniżce dla
administracji publicznej wynosi 840 zł zamiast
4200 zł (obniżone czesne obejmuje wszelkie
opłaty za realizację programu i procedury
certyfikacyjnej). Więcej szczegółów, program
kursu, a także rejestracja dostępne są na
stronie: eitca.pl/kc

Copyright 2017, European Information Technologies Certification Institute
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EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
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EITCA/BI Informatyka Biznesowa

http://eitca.pl/is

http://eitca.pl/bi

Przedmioty EITC objęte Programem Certyfikacyjnym
Akademii Bezpieczeństwa Informatycznego EITCA/IS:

Przedmioty EITC objęte Programem Certyfikacyjnym
Akademii Informatyki Biznesowej EITCA/BI:

EITC/IS/CF: Podstawy kryptografii - 15h
EITC/IS/EEIS: Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki - 15h
EITC/IS/SMMOS: Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem
w systemach Microsoft - 15h
EITC/IS/OS: Bezpieczeństwo systemów operacyjnych - 15h
EITC/CN/SCN1: Bezpieczne sieci komputerowe 1 - 15h
EITC/CN/SCN2: Bezpieczne sieci komputerowe 2 - 15h
EITC/IS/ACNS: Zaawansowane bezpieczeństwo sieci informatycznych - 15h
EITC/IS/QCF: Kryptografia kwantowa - 15h
EITC/IS/FAIS: Formalne aspekty bezpieczeństwa informacji - 15h
EITC/IS/IST: Teoria bezpieczeństwa informatycznego - 15h
EITC/QI/QIF: Informatyka kwantowa w kontekście bezpieczeństwa - 15h
EITC/FC/CCT: Złożoność obliczeniowa jako podstawa
bezpieczeństwa informacji - 15h

EITC/BI/ITIM: eZarządzanie - 15h
EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji - 15h
EITC/BI/GADW: Reklama internetowa i rynek elektroniczny - 15h
EITC/SE/CPF: Podstawy programowania - 15h
EITC/BI/SDBA: Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i baz danych
w biznesie - 15h
EITC/DB/DDEF: Bazy danych i inżynieria danych - 15h
EITC/IS/EEIS: Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki - 15h
EITC/INT/IT1: Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW - 15h
EITC/INT/IT2: Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW 2 - 15h
EITC/CG/AD: Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver - 15h
EITC/CG/VICG: Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej - 15h
EITC/TT/MSF: Systemy mobilne - 15h
EITC/AI/AIF: Sztuczna inteligencja - 15h

[ Certyfikat Akademii Bezpieczeństwa Informatycznego
EITCA/IS ]

[ Certyfikat Akademii Informatyki Biznesowej EITCA/BI ]

Stanowi formalne, międzynarodowe
potwierdzenie wiedzy teoretycznej i
praktycznych kompetencji zawodowych w
dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa
informacji przetwarzanych w systemach
elektronicznych (w tym w szczególności
istniejących zagrożeń, stosowanych
metod kryptograficznych, teorii podstaw
bezpieczeństwa informacji, metod
zarządzania bezpieczeństwem informacji,
aspektów formalno-prawnych, jak również
szczegółowych zagadnień technicznych oraz
technologii w dziedzinie zabezpieczeń sieci
komputerowych i bezpieczeństwa systemów
informatycznych). Zakres programowy
Akademii EITCA/IS Bezpieczeństwa
Informatycznego stanowi wiedzę o
sposobach zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania systemów informatycznych
pod kątem poufności, wiarygodności i
integralności przetwarzanych danych,
co stanowi obecnie jeden z najbardziej
wrażliwych obszarów informatyki.
Rozwój społeczeństwa informatycznego
i gospodarki opartej na wiedzy, to nie

Stanowi formalne, międzynarodowe
potwierdzenie przygotowania
kompetencyjnego w obszarze szeroko
pojętych zastosowań informatyki w biznesie
(tj. w działalności gospodarczej), w tym
w biznesie elektronicznym (e-biznesie)
oraz w administracji (a w szczególności
w administracji procesami biznesowymi).
Programowy zakres Akademii EITCA/BI
Informatyki Biznesowej obejmuje wiedzę
na temat technologii informatycznych
wspierających procesy biznesowe i
administracyjne (w tym zarządzanie
projektami, nowoczesny marketing i
reklama internetowa, zastosowania
technologii sieciowych i informatycznych
w e-biznesie, oprogramowanie biurowe,
systemy zarządzania procesami
biznesowymi i zasobami ERP, systemy
zarządzania relacjami z klientami CRM,
systemy komunikacji i współpracy w czasie
rzeczywistym RTC, administracja i zarządzani
e treścią w serwisach internetowych w
systemach CMS, systemy mobile, i wiele
innych. Kompetencje informatyczne w

tylko wszechobec na wirtualizacja
procesów gospodarczo-ekonomicznych
i społecznych, ale także rosnący
poziom zagrożeń informatycznych i
wrażliwości eksponowanej informacji
na potencjalne ataki i manipulacje.
Specjalistyczna wiedza i umiejętności w
obszarze bezpieczeństwa informatycznego,
potwierdzona międzynarodowym certyfikatem
Bezpieczeństwa Informatycznego EITCA/
IS stanowi istotny element specjalizacji
nie tylko w zawodowych bezpośrednio
związanych z bezpieczeństwem, ale równie
w zawodowych związanych z ogólną obsługą
systemów informatycznych i sieciowych (w
tym w ramach silnie zinformatyzowanego
sektora finansowego, czy też sektora dużych
firm i korporacji, ale również wszystkich
instytucji posiadających i polegających
na niezawodności wdrożonych systemów
informatycznych, m.in. także w administracji
publicznej). Program EITCA/IS przeznaczony
jest dla pracowników dowolnych branż
gospodarki, których praca związana jest
z przetwarzaniem danych w ramach

systemów informatycznych, jak również do
specjalistów branży IT, oraz wszystkich osób
zainteresowanych niezwykle ciekawym i
rozwojowym zagadnieniem bezpieczeństwa
informacji, chcących nabyć lub poszerzyć
swoje kompetencje w tym zakresie.
Wysokość czesnego dzięki obniżce dla
administracji publicznej wynosi 880 zł zamiast
4400 zł (obniżone czesne obejmuje wszelkie
opłaty za realizację programu i procedury
certyfikacyjnej). Więcej szczegółów, program
kursu, a także rejestracja dostępne są na
stronie: eitca.pl/is
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zakresie zastosowań informatyki
w biznesie (w tym w e-biznesie) oraz
administracji są w kontekście coraz
silniej zinformatyzowanej gospodarki
bardzo istotnym elementem kwalifikacji,
pożądanym od każdego pracownika
firm i korporacji, ale także instytucji
niekomercyjnych (w tym administracji
publicznej). Technologie informatyczne
zastosowań biznesowych i administracyjnych
mają za zadanie usprawnienie procesów
zarządzania i planowania zasobami oraz
automatyzację wielu istotnych procesów
(takich jak przepływy pracy workflow,
komunikacja i współpraca w czasie
rzeczywistym, etc.). Zakres zastosowań
nowoczesnych technologii informatycznych
objęty programem Akademii EITCA/BI
Informatyka Biznesowa odpowiada aktualnym
potrzebom biznesowym nowoczesnej
gospodarki, i jest przeznaczony nie tylko dla
osób zajmujących się informatyką zawodowo,
ale nawet przede wszystkim dla osób
obejmujących stanowiska administracyjne,
biznesowe i kierowniczne, na których w coraz

większym stopniu będą miały do czynienia z
technologiami informatycznymi.
Wysokość czesnego dzięki obniżce dla
administracji publicznej wynosi 720 zł zamiast
3600 zł (obniżone czesne obejmuje wszelkie
opłaty za realizację programu i procedury
certyfikacyjnej). Więcej szczegółów, program
kursu, a także rejestracja dostępne są na
stronie: eitca.pl/bi

Copyright 2017, European Information Technologies Certification Institute
Brussels, Belgium, European Union
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Ceny i promocje
W ramach dofinansowania ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
wszystkie kierunki Akademii EITCA dostępne są przy opłatach obniżonych o 80%
Podane wysokości opłat zawierają pełne koszty szkolenia i certyfikacji w Akademii
EITCA. W cenie każdy uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat EITC/
EITCA w j. angielskim, szczegółowy suplement programowy, dyplom polskiego
realizatora szkoleń, nieograniczony dostęp do dydaktyki i materiałów szkoleniowych
oraz do konsultacji z kadrą dydaktyczną online. Opłaty obejmują procedury
międzynarodowej certyfikacji EITC/EITCA oraz późniejsze usługi weryfikacyjne.

Opinie o Akademii EITCA
“Zawartość programową oraz system
nauczania określam jako bardzo
wysoki.”
— Leszek, EITCA/KC —
“Zawartość kursów bardzo mi
się podobała i spowodowała, że
zyskałem nowe spojrzenie na grafikę
komputerową.”
— Mieczysław, EITCA/CG —

Cena regularna

Koszt przy 80%
dofinansowania UE

Koszt pojedynczego
przedmiotu EITC w ramach
Akademii EITCA

Kluczowe Kompetencje
Informatyczne EITCA/KC

4 200 zł

840 zł

450 zł

Grafika Komputerowa
EITCA/CG

4 400 zł

880 zł

450 zł

Informatyka Biznesowa
EITCA/BI

3 600 zł

720 zł

450 zł

Bezpieczeństwo
Informatyczne EITCA/IS

4 400 zł

880 zł

450 zł

Kierunki Akademii
EITCA

[9]

“Odpowiadała mi asynchroniczna
możliwość nauki + europejski
certyfikat wydany w języku
angielskim.”
— Radosław, EITCA/BI —
“Bardzo ważne jest to, że mimo
że kurs jest interaktywny to daje
międzynarodowy certyfikat...
Uważam, że takie kursy powinny być
coraz bardziej upowszechniane.”
— Maria, EITCA/KC —
“Wiele opisów. Dodatkowe pliki
(załączniki).”Edukacja na wysokim
poziomie. Możliwość konsultacji z
korepetytorami. Klarowność treści.”
— Karol, EITCA/CG —
“Teoria przedstawiona w sposób
zrozumiały w większości przedmiotów,

co najmniej 25 osób

ćwiczenia z odpowiedziami,
podpowiedziami.”
— Małgorzata, EITCA/KC —
“Zdecydowanie czuję się bardzie
pewna siebie współpracując z
komputerem. Doświadczyłam
zagadnień o których nie miałam
pojęcia. Podniosły się także moje
aspiracje względem przyszłej pracy.
Moja samoocena wzrosła adekwatnie
do moich nabytych umiejętności.”
— Iwona, EITCA/KC —
“Wszystkie aspekty szkolenia były
bardzo przydatne.”
— Roksana, EITCA/CG —
“Dzięki ukończeniu tego kursu mogę
wykonać doskonale zretuszowane
zdjęcia.”
— Joanna, EITCA/KC —
“Miałam do czynienia z większością
programów. Jednak nie miałam
potwierdzenia na papierze, że
faktycznie posiadam chociażby
podstawową wiedzę z obsługi tychże
programów. Dziękuję więc bardzo
za możliwość potwierdzenia moich
umiejętności a także ich poszerzenia.”
— Agnieszka, EITCA/KC —

“Całość kursu przygotowana bardzo
solidnie zarówno pod względem teorii,
jak i praktyki.”
— Artur, EITCA/IS —
“Kurs obejmuje bardzo dużą porcję
wiedzy z różnych dziedzin informatyki.
Daje podstawy do dalszego, bardziej
szczegółowego dokształcania. Dzięki
kursowi mam szersze spojrzenie na
informatykę. Ogólnie kurs uważam za
interesujący, dziękuję.”
— Wacław, EITCA/KC —
“Pozytywnymi aspektami kursu były:
możliwość konsultacji, dowolność w
doborze kolejności kursów, możliwość
poprawienia wyniku testów.”
— Barbara, EITCA/BI —
“Materiały autorskie opracowane
były bardzo przejrzyście, czytelnie i
zrozumiale.”
— Krzysztof, EITCA/BI —
“Jestem zadowolona, że wzięłam
udział w tym szkoleniu, na pewno moja
wiedza informatyczna jest teraz na
dużo wyższym poziomie.”
— Małgorzata, EITCA/KC —
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Uczestnicy Akademii EITCA
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Program Akademii EITCA objął już ponad 50 tys. klientów indywidualnych i ponad 2 tysiące instytucji (łącznie
ok. 3 milionów uczestnikogodzin zrealizowanych szkoleń). Z certyfikacji krajowej edycji programu EITC/EITCA
skorzystały między innymi następujące instytucje i ich kadry:

Administracja publiczna
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Ochrony Rządu
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Biuro Uznawalności Wykształcenia
i Wymiany Międzynarodowej
Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
(NFZ)

Główny Inspektorat Sanitarny

Urząd Zamówień Publicznych

Urzędy Pracy

Centra Kultury

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
w Rzeszowie
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
(MOPS)

Straż Miejska

Centra Kształcenia
Muzea

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Uniwersytety (w tym Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu)

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Komenda Wojewódzka Policji w
Katowicach
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Komenda Główna Straży Granicznej
Archiwum Państwowe
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży
Granicznej
Centrum Personalizacji Dokumentów
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
NSZZ „Solidarność”
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (KRUS)
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Sąd Okręgowy w Słupsku
Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
Izba Celna w Łodzi
Izba Celna w Opolu
Urzędy Skarbowe

Kilkadziesiąt szkół państwowych i
prywatnych
Miasto Stołeczne Warszawa
Urzędy Marszałkowskie
Urzędy Wojewódzkie
Kilkadziesiąt Starostw Powiatowych
Kilkaset Urzędów Gminy, Urzędów
Miasta i Urzędów Miejskich
Ośrodki Pomocy Społecznej
Licea

Canon
Orange
Doehle
Centra przedsiębiorczości

Sektor przedsiębiorstw

Liczne przedsiębiorstwa różnych branż

Poczta Polska S.A.

Szczegóły na www.eitca.pl

Telewizja Polska S.A.
PKP (Polskie Linie Kolejowe)
PZL (Polskie Zaklady Lotnicze)
Banki i instytucje finansowe (w tym
Santander, Raiffeisen, Nordea, BRE Bank,
Aviva, Alior Bank , Credit Suisse, State
Street Bank, Allianz)
Wiodące firmy informatyczne (w tym
Prokom Software S.A., Power Media S.A.,
Panda Security S.A., Qumak-Sekom S.A.)
Avon

Szczegółowe informacje na temat Akademii EITCA znajdują się na portalu krajowej edycji programu
- eitca.pl jak również na stronach Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI
w Brukseli - eitci.org

Sekretariat Akademii EITCA
ICS CompLearn
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
Oddział w Warszawie
ul. Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
pn-pt, godz. 10:00-17:00
Tel: 79 457 14 69, 53 542 13 74
eitca@complearn.pl

www.eitca.pl

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn
CompSecur sp. z o.o., REGON: 020713664, NIP: 897-173-92-49, KRS: 0000303601
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.02/00147/2009
Licencja certyfikacyjna i akredytacja EITCI nr EITCI-LID-PL-11080001
Akredytacja Szkoleniowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nr 1588/2007
Akredytacja Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Kuratora Oświaty nr 8/2014
Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 nr 8242 (akredytacja UKAS)
CompLearn Ltd.
Information Technology Training Center
New Bond House, 124 New Bond Street
London, W1S 1DX, United Kingdom
Registered in England, Company number: 07618776
ISO 9001:2008 Quality Management Certificate (UKAS)
Instytucja Certyfikująca w ramach Programu Akademii EITCA
European Information Technologies Certification Institute EITCI
Avenue des Saisons 100-102, 1050 Brussels, Belgium, EU

