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Zajęcia przygotowujące do certyfikatu Microsoft 
 

MTA: Cloud Fundamentals 

 
Certyfikat Microsoft Technology Associate (MTA) stanowi zalecany punkt początkowy na drodze 

uzyskiwania certyfikatów IT i przygotowania do pracy zawodowej. Jeśli jesteś na początku kariery 

zawodowej w branży IT lub chcesz lepiej zrozumieć podstawowe zagadnienia informatyczne, certyfikat 

MTA pozwoli zweryfikować Ci znajomość najważniejszych zagadnień. Ponadto fakt posiadania 

uznawanego w branży certyfikatu zwiększa wiarygodność na rynku pracy. 

Firma CBSG Polska proponuje uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do certyfikatu  

MTA: Cloud Fundamentals 
Certyfikat potwierdza wiedzę w zakresie zarządzania rozwiązaniami chmury Microsoft.  

Należy on do grupy najnowszych certyfikatów możliwych do zdobycia w kategorii MTA 

udostępnionych globalnie przez firmę Microsoft. 

 

Zajęcia obejmują 24 godziny lekcyjne i będą odbywały się w poniedziałki wg poniższego 

harmonogramu 

• 11..02.2019 w godz. 16.00 – 18.30 

• 18.02.2019 w godz. 16.00 – 18.30 

• 25.02.2019 w godz. 16.00 – 18.30 

• 04.03.2019 w godz. 16.00 – 18.30 

• 11.03.2019 w godz. 16.00 – 18.30 

• 18.03.2019 w godz. 16.00 – 18.30 (zajęcia via Skype z siedziby Microsoft w Redmond) 

• 01.04.2019 w godz. 16.00 – 18.30 

• 08.04.2019 w godz. 16.00 – 18.30 
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Zajęcia przygotowujące do certyfikatu Microsoft 
 

MTA: Cloud Fundamentals 

Prowadzącym zajęcia będzie Paweł Pławiak, architekt rozwiązań Cloud, MCT & MCE, wykładowca 

akademicki, CEO w CBSG Polska (www.cbsg.pl). Posiada certyfikaty Microsoft pierwszej 

(MCP/MCSA/MCSE), drugiej (MCTS/MCITP) i trzeciej generacji (MOS/MTA/MCSA/MCSE). Od lipca 2009 

roku regularnie nagradzany przez Microsoft tytułem Most Valuable Professional (MVP), aktualnie w 

kategorii Enterprise Mobility. Systematycznie uczestniczy w wielu projektach  

i wdrożeniach, gdzie pełni rolę architekta rozwiązań opartych o platformy serwerowe Windows, System 

Center, Microsoft Azure, Office 365 i Intune. Współautor przewodników zabezpieczeń Windows dla 

wielu polskich oraz międzynarodowych firm i instytucji w tym Rządowego Zespołu Reagowania na 

Incydenty Komputerowe (www.cert.gov.pl) i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). 

Współpracuje z Microsoft w zakresie certyfikacji zawodowych. Lider Warszawskiej Grupy 

Użytkowników i Specjalistów Windows (www.wguisw.org). Pasjonat karawaningu 

 

 

Koszt zajęć wynosi 500zł z VAT.  

Koszt egzaminu wynosi 300zł z VAT. 

Suma: 800zł z VAT 

 

Liczba miejsc jest ograniczona a o uczestnictwie decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.  

 

Pełna informacja o zakresie egzaminu dostępna jest na stronie: 

https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-98-369.aspx  

 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji i przebiegu zajęć prosimy kierować na adres 

pawel.plawiak@cbsg.pl.  

 


