Felnőttképzési tájékoztató
Tisztelt Résztvevő/Jelentkező!
Tekintse át képzési tájékoztatónkat, amely a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvényben meghatározottak (továbbiakban Fktv.) szerint tartalmazza a felnőttképzési
jogviszony létrejöttéhez szükséges információkat képzésünkről.
Az Fktv. 21. §- a kötelez bennünket, a jelentkezési űrlapon megadott személyes adatait
átvegyük, és azokat kizárólag az Fktv-ben meghatározott cél szerint kezeljük. Amennyiben
személyes adatait a képzés megkezdéséig nem adja át számunkra, nem áll módunkban
biztosítani a lehetőséget a képzésben való részvételre.
1.1

A képzés megnevezése:

Hálózatok II. - Vállalati
hálózatok, biztonság és
automatizálás (CCNA3)

1.2

A képzés óraszáma:

60

1.3

A képzés kezdési időpontja:

2022.05.18

1.4

A képzés ütemezése:

6 nap, napi 10 tanóra

1.5

A képzés tervezett befejezési időpontja:

2022.05.27

1.6

A képzés helye:

online képzés
kontakt napok: BMSZC ÚMSZKI
(1138 Budapest, Váci út 179183.)

1.7

1.8

A képzés elvégzésével megszerezhető
dokumentum megnevezése:

Felnőttképzési tanúsítvány,

A résztvevő képzés során nyújtott teljesítménye
ellenőrzésének, értékelésének módja:

A záró ellenőrzésre a
továbbképzés utolsó képzési
napján kerül sor.

Cisco Hálózati Akadémia CCNAv7
ENSA kurzusának elvégzését
tanúsító nemzetközi oklevél

- Elméleti online záró teszt: 5060 darab egyszeres és
többszörös választási
lehetőséget tartalmazó
tesztkérdés. Az elvárt teljesítési
szint: minimum 80%
Időtartama: 1 óra 30 perc
- Online gyakorlati záróvizsga:
összetett gyakorlati készségeket

ellenőrző gyakorlati feladat. Az
elvárt teljesítési szint: A hallgató
képes legyen összeállítani több
komponensből álló, összetett
hálózatot, tudja csatlakoztatni,
konfigurálni az összetevőit,
képes legyen alapvető hibák
diagnosztizálására és
elhárítására. Időtartama: 2 óra
1.9

A megengedett hiányzás mértéke, túllépésének
következményei:

20%-ot meghaladó hiányzás
esetén a képzésen részt vevőnek
tanúsítvány nem állítható ki

1.10

A képzés díja, a díj megfizetésének ütemezése:

bruttó 150.000 Ft egy összegben

1.11

Támogatott képzés esetén a támogatás forrása,
összege:

nem támogatott

1.12

A Képzésben Résztvevő szerződésszegésének
következményei:

A résztvevőnek tanúsítvány nem
állítható ki. A képzés díjának
visszaigénylésére nem jogosult.

1.13

A képzést folytató intézmény
szerződésszegésének következményei:

A képző intézmény a képzés
díját a képzésben résztvevőnek
visszatéríti.

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:
Név: HTTP Alapítvány
Email cím: info@http-alapitvany.hu
Telefonszám: +3612254702

