Súťaţ Cisco OLYMP 2008
Cieľom súťaţe Cisco Olymp je umoţniť študentom stredných
a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej Republike. Chce prispieť k zlepšeniu komunikácie medzi študentmi navzájom a tieţ medzi študentmi
a inštruktormi programu, čo pomôţe vytvoriť skutočnú akademickú atmosféru medzi zúčastnenými školami. Umoţní tieţ oceniť
najlepších študentov (skupiny aj jednotlivcov).

Kategórie súťaţe

TERMÍNY
Školské kolá:

Kategória "UNI"
Súťaţ jednotlivcov – vysokoškolákov aj stredoškolákov: Vysielajúca
škola si v rámci lokálneho školského kola vyberie maximálne dvoch
jednotlivcov, ktorí budú reprezentovať školu vo vyšších kolách. Od
študentov sa očakáva znalosť na úrovni špecifikovaných tém, ktoré
sú súčasťou vzdelávacieho programu Sieťových akadémií Cisco.
Kategória "PT"
Súťaţ jednotlivcov – stredoškolákov aj vysokoškolákov: Vysielajúca
škola si v rámci lokálneho školského kola vyberie maximálne
dvoch jednotlivcov, ktorí budú reprezentovať školu vo vyšších
kolách. Od študentov sa očakáva znalosť na úrovni špecifikovaných
tém, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu Sieťových akadémií Cisco. Študenti zapojení do súťaţe môţu súťaţiť aj v ostatných
kategóriách.

Priebeh súťaţe
Školské kolo
Výber študentov v rámci školských kôl je internou záleţitosťou
kaţdej akadémie. Podmienkou je, aby súťaţiaci boli študentmi riad-

1.

KONTAKTUJ SVOJHO INŠTRUKTORA PROGRAMU SIEŤOVÝCH AKADÉMIÍ, ON ŤA ZARADÍ DO ŠKOLSKÉHO KOLA, ALEBO TI POMOŢE S REGISTRÁCIOU DO REGIONÁLNEHO KOLA.

2.

PREŠTUDUJ SI PRAVIDLÁ SÚŤAŢE - PROPOZÍCIU A ŠTATÚT,
ZNALOSTI POTREBNÉ PRE TOHOROČNÚ SÚŤAŢ CISCO OLYMP 2008

3.

ZAREGISTRUJ SA PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY:
WWW.NETACAD.SK.

4.

PRIPRAV SA NA SÚŤAŢ :). V PRÍPRAVE TI MÔŢU POMOCŤ
MINULOROČNÉ ZADANIA A RIEŠENIA, KTORÉ NÁJDEŠ
V ŠPECIÁLNOM VYDANÍ NETACAD NEWSLETTERA NA
WWW.NETACAD.SK.

sa uskutočnia do 20. marca 2008
Regionálne kolá a národné kolo:
3. apríl 2008 – RA pri FIIT, STU v Bratislave
3. apríl 2008 – RA pri FEI, TU v Košiciach
Medzinárodné kolo:
23. - 26. jún 2008 – RA pri FIT VUT v Brne

Kategória "HS3"
Súťaţ kolektívov – študentov stredných škôl: Vysielajúca škola si
v rámci lokálneho školského kola vyberie skupinu 3 študentov
(trojčlenný tím), ktorí budú reprezentovať školu vo vyšších kolách.
Od študentov sa očakáva znalosť na úrovni špecifikovaných tém,
ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu Sieťových akadémií
Cisco.

Chceš sa prihlásiť?

neho, denného štúdia a nesmú byť v systéme Sieťových akadémií
evidovaný ako inštruktori. Od školy zapojenej v programe Sieťových akadémií sa očakáva nominovanie študentov do kategórií nasledovne:





HS3— max. 2 trojčlenné druţstva stredoškolákov
UNI — max. 2 jednotlivci stredoškoláci alebo vysokoškoláci
PT — max. 2 jednotlivci stredoškoláci alebo vysokoškoláci

Akadémii vyplýva nutnosť nominovať svojich zástupcov v termíne
definovanom v pravidlách pre organizáciu vyššieho kola.
Regionálne kolo – národné kolo
Postupujúci zo školských kôl sa stretnú v regionálnom kole, kde
budú riešiť úlohy vedomostne na úrovni špecifikovaných tém
z kurzov programu Sieťových akadémií.
Kolo spočíva v riešení on-line vedomostného testu (max. 30 minút)
a praktickej úlohy (max. 60 minút). Nad transparentnosťou
a hodnotením bude dohliadať regionálna odborná komisia (porota)
vymenovaná organizátorom súťaţe.
V školskom roku 2007-2008 budú regionálne kolá súčasne aj národnými. Výsledky súťaţiacich sa započítavajú v absolútnom reţime.
Medzinárodné kolo
Najlepší riešitelia následne postúpia do medzinárodného kola, ktoré
sa v tomto roku uskutoční 23. - 26. júna 2008 v Brne v Českej republike.

Oceňovanie
Najlepší riešitelia v jednotlivých kategóriách budú ohodnotení
vecnými cenami. Zároveň im tieto ocenenia môţu pomôcť
v ďalšom vzdelávaní a kariérnom raste.
Výsledky finále národného a medzinárodného kola súťaţe Cisco
OLYMP budú vyhlásené v rámci tlačovej konferencie za účasti
zástupcov ministerstva školstva, spoločnosti Cisco a rôznych partnerských inštitúcií.

Výzva pre tvoju budúcnosť!



Si dobrý(á) v počítačových
sieťach?



Študuješ v rámci programu
Sieťových akadémií?



Chceš vyhrať skvelé ceny
a získať nové možnosti
pre svoju kariéru?

Odštartuj svoju IT kariéru!

Generálny partner
programu

Mediálny partner
programu

Cisco OLYMP 2008
medzinárodná študentská
súťaţ programu Sieťových akadémií

„Slovenská republika patrí v súčasnosti v oblasti prípravy sieťových špecialistov na báze programu Sieťových akadémií Cisco
medzi Európsku špičku. Organizáciou súťaže chceme medzi
študentmi ešte viacej podnietiť záujem o štúdium v oblasti sieťových technológií, ale zároveň aj chceme oceniť najlepších študentov za ich usilovnú prácu. Snažíme sa aj takouto formou
prispieť k zlepšeniu komunikácie nielen medzi študentmi navzájom, ale aj medzi študentmi a inštruktormi programu, čo pomôže vytvoriť skutočnú akademickú atmosféru medzi zúčastnenými školami.“
František Jakab
Koordinátor programu Sieťových akadémií v SR

KONTAKT:
František Jakab
koordinátor programu Sieťových akadémií v SR
0905 715 816
fjakab@cisco.com

www.netacad.sk

