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OFERTA CURS 

 

CCNA v7 

 

CCNA v7 este un curs compus din 3 module:  

 

  Introduction to Networks;  

  Switching, Routing and Wireless Essentials; 

  Enterprise Networking, Security, and Automation; 

 

Fiecare modul are o durata de 72 de ore, aproximativ jumatate din durata acestuia este 

alocata prezentarii de catre instructor a materialelor in format multimedia, disponibile pe site-

ul Cisco, restul timpului fiind dedicat exercitiilor de laborator. 

Fiecare modul este format capitole si se incheie printr-un examen final ce se sustine pe 

site-ul oficial Cisco. Examenul consta intr-un test de tip grila iar promovarea acestuia si 

obtinerea diplomei este necesara obtinerea unui punctaj de minim 80%. Dupa parcurgerea 

fiecarui capitol se sustine un test (disponibil de asemenea pe site-ul Cisco) ce da posibilitatea 

instructorului si studentului sa evalueze nivelul cunostintelor acumulate. 

Dupa promovarea celor 3 module urmeaza un examen final  prin promovarea caruia se 

obtine diploma eliberata de Cisco Systems Inc. 

 

 

Organizare curs: 

Fiecare modul de curs are o durata de 72 de ore (aproximativ 50% curs, 50% 

laborator) constand in 24 de sedinte a cate 3 ore.  

Cursurile se desfasoara on-line, sambata sau duminica, in laboratoarele Academiei 

Locale CISCO din cadrul Universitatii din Craiova, dotate cu retele de calculatoare cu acces 

la Internet. 

Numarul minim de cursanti este 10 iar numarul maxim este egal cu numarul posturilor 

de lucru disponibile (20 de cursanti pe serie) 



 

Valoarea taxei de inscriere, ce trebuie achitata inaintea inceperii cursurilor: 

 

1. Pentru elevi si studenti        350RON/modul  

 

2. Pentru cadre didactice        500RON/modul 

 

3. Pentru persoane fizice din afara structurilor de invatamant  750RON/modul 

          

4. Pentru firme (trebuie incheiat in prealabil un contract)    1000RON/modul (fara TVA) 

  

 

Taxa de înscriere  se achită la Casieria Universitatii din Craiova sau se poate achita on-line, 

prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700 (trebuie insa specificat CURS 

CISCO – NUMELE SI PRENUMELE cursantului) 
         

Coordonator, 

 

 

Conf.dr.ing.Dan Mancas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


