Specializarea

Tehnologii de rețea și administrarea sistemului
Specializarea «Tehnologii de retea și
administrarea sistemului» include:
Cursuri de autor
Asistenţă tehnică a staţiilor de lucru şi laptopurilor.
Comutarea în reţele locale, curs de bază.
Comutarea în reţele locale, curs avansat.
Comutarea în reţele locale, curs profesional.
Proiectarea, instalarea şi diagnosticarea sistemelor
de cablare structurată.
Rutarea în reţele IP, curs de bază.
Rutarea în reţele IP, curs avansat.
Rutarea în reţele IP, curs profesional.
Protocoale aplicate și servicii TCP/IP stack.
Administrarea Windows 7.
Administrarea Windows Server 2012.
Administrarea sistemului Linux.
Administrarea reţelei Linux.
Securitatea reţelelor și sistemelor informatice.
Administrarea Microsoft SQL Server 2014.
Bazele virtualizarii.
Bazele teoriei algoritmilor.
Programarea procedurală folosind limbajul C.
Cursuri de autor Cisco Academy:
IT Essentials. PC Hardware and Software.
CCNA Routing and Switching. Introduction to
Networks.
CCNA Routing and Switching. Routing and Switching
essentials.
CCNA Routing and Switching. Scaling Networks.
CCNP. Implementing IP Routing.
CCNP. Implementing IP Switching.
CCNP. Maintaining and Troubleshooting IP Networks.

Studenţii, care finalizeaza cu succes
cursurile respective, primesc
certificate autorizate Cisco Academy.

Studenţii, care finalizeaza cu succes
cursurile respective, primesc certificate
autorizate Microsoft IT Academy.
Cursuri de autor Microsoft IT Academy:
Microsoft 6292. Installing and Configuring Windows 7
Client.
Microsoft 6420. Fundamentals of a Windows
Server 2008 Network Infrastructure and Application
Platform.
Microsoft 6421 Configuring and Troubleshooting a
Windows Server 2008 Network Infrastructure.
Microsoft 6424. Fundamentals of Windows Server
2008 Active Directory.
Microsoft 6425. Configuring Windows Server 2008
Active Directory Domain Services.
Microsoft 6427. Configuring and Troubleshooting
Internet Information Services 7.0 in Windows Server
2008.
Microsoft 6435. Designing Networks Infrastructure in
Windows Server 2008.
Microsoft 6436. Designing Active Directory
Infrastructure and Services in Windows Server 2008.
Microsoft 6437. Designing a Windows Server 2008
Application Infrastructure.

După finalizarea studiilor, studenţii vor fi
pregătiţi să susţină examene de certificare
pentru următoarele programe de
certificare
Cisco: CCENT, CCNA, CCNP: CCNS 200-110 или ICND1 100-101 и
ICND2 200-101, ROUTE 642-902, SWITCH 642-813,
TSHOOT 64-832.
Microsoft: MCSA, MSCE: 70-680, 70-410, 70-411, 70-412,
70-413, 70-414, 70-647.
CompTIA A+, Network+: 220-801,220-802, N10-005.

După finalizarea studiilor la Specializarea
«Tehnologii de retea și administrarea sistemului»,
veţi putea:
să proiectaţi, instalaţi și certificaţi un sistem de cablare structurat;
să proiectaţi și să construiţi o reţea locală de orice complexitate,
folosind echipamente moderne active;
să creati o retea de rutare corporationala folosind tehnologia globala pe baza de protocol IP
să conectaţi reţeaua corporativă la Internet, asigurând în același timp nivelul necesar de securitate;
să proiectaţi și să implementaţi o politică complexă de securitate în reţea;
să realizaţi desfăşurarea şi suportul serviciilor de reţea necesare;
să asiguraţi accesul efectiv şi sigur la resursele de reţea;
să administraţi sisteme moderne de operare a serverelor;
să gestionaţi funcţionarea reţelelor mari de complexitate ridicată;
să diagnosticaţi şi să gestionaţi diverse probleme sau defecţiuni de reţea

Studenţii, care finalizeaza cu succes cursurile respective,
primesc certificate autorizate Cisco Academy
După incheierea studiilor, absolvenţii vor putea lucra în calitate de administratori de reţea şi
sisteme/ingineri în departamentele IT a marilor companii comerciale, în bănci, în instituţii de
învăţământ, de asemenea şi în companii care se ocupă de integrarea şi analiza sistemelor. Orice
societate comerciala, care foloseşte în activitatea sa tehnologii informaţionale moderne, necesită
specialişti calificaţi în domeniului respectiv

