Networking
Academy

Crie seu momento.
A Odisee University prepara os alunos para os
empregos atuais e futuros
Atendimento a um corpo discente diversificado
Quando você entra no campus da Odisee University College em Bruxelas, a primeira coisa que você vê é um banner que diz:
"uma história escrita por você mesmo". Isso diz tudo. A Odisee tem o objetivo de capacitar os alunos com grandes
oportunidades educacionais e produzir um fluxo constante de talentos para empresas globais. A Cisco Networking Academy é o
parceiro de TI que ajuda a fazer isso acontecer.
Com seis campi e 10.000 alunos em toda a Bélgica, a Odisee University oferece uma educação avançada com foco no talento,
na diversidade e em um forte vínculo com os empregadores. Juntas, a Networking Academy e a Odisee University fazem
ofertas de educação avançada e programas de intercâmbio para alunos de mais de 100 nacionalidades.

Preparação dos alunos para a economia digital
A tecnologia está impulsionando mudanças rápidas nos negócios, e a Odisee e a Networking Academy aceitaram esse desafio.
"De acordo com os relatórios mais recentes, há uma escassez de 800.000 a 1 milhão de profissionais de TI", afirma Karsten
Simons, gerente regional, Cisco Corporate Affairs, Europa. "A Networking Academy oferece cursos de alta qualidade que
capacitam os alunos para o mercado de trabalho".
A Cisco Networking Academy é o maior e mais antigo programa educacional do gênero, oferecendo cursos e recursos para as
tecnologias mais importantes, incluindo rede, infraestrutura programável e segurança digital. Os alunos podem escolher entre
cursos on-line individualizados e aulas presenciais.
A Networking Academy oferece os cursos e as ferramentas, mas são os instrutores dedicados da Odisee que realmente dão
vida ao programa para os alunos. "Trata-se sempre de pessoas", diz Rik Bleeker, gerente de contratação nacional da
Networking Academy, Benelux. "Como você sabe, as pessoas criam ou interrompem o processo e, na Odisee, temos várias
pessoas apaixonadas por trazer habilidades de TI para os alunos".
"Desde que comecei a usar cursos da Networking Academy, descobri que eles são mais orientados para a prática e
relacionados às funções reais que nossos alunos executarão no futuro", diz Yvan Rooseleer, diretor/treinador de instrutores, na
Odisee University College. A abordagem orientada para a prática reúne a ciência da aprendizagem, apoiada por padrões de
educação global e local. Os alunos são incentivados a aproveitar as experiências práticas de aprendizagem em laboratórios e
oportunidades exploratórias. Os instrutores têm acesso a muitos recursos de suporte, incluindo treinamento, credenciamento,
ferramentas de avaliação e comunidades digitais colaborativas.
Com o programa da Networking Academy, os instrutores ajudam os alunos a se destacarem. Resultados: 94% dos alunos da
Odisee encontraram um emprego no prazo de três meses.

© 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco.

Página 1 de 2

Como se manter à frente
Os instrutores da Odisee ficam impressionados não apenas com as habilidades práticas do mundo real oferecidas pela
Networking Academy, mas também com a abordagem prospectiva. "O que eu gosto no programa é que criamos com base na
padronização mundial, para que os alunos de nossa escola possam mostrar que foram treinados com o material da Cisco", diz
Ernst Mak, instrutor visitante na Odisee University College, da Universidade de Ciências Aplicadas de Utrecht. "Essa estreita
conexão com os desenvolvimentos mais recentes trabalhados pela Cisco ajuda a garantir que sempre poderemos ensinar aos
nossos alunos o conhecimento necessário, não apenas para o dia de hoje, mas para o futuro."
Para acompanhar o futuro, a Networking Academy oferece cursos, recursos de ensino e avaliações na plataforma personalizada
de educação em nuvem, o NetAcad.com. Os requisitos de aprendizagem estão sempre em movimento; por isso, a plataforma
de educação foi criada e desenvolvida para que novos recursos e melhorias possam ser disponibilizados rapidamente.
Para os alunos, tudo isso contribui para uma rica experiência que os prepara para os empregos e ajuda a fazer a diferença nas
comunidades e na economia digital.
"Comecei meus estudos aqui na Odisee University e, depois do meu primeiro ano, percebi que gostei", afirma Diana Radueva,
aluna da Odisee University College. "O programa oferece codificação, redes e muitas outras opções para que você possa
decidir o que mais gosta."
"Uma história escrita por você mesmo." Com certeza, o banner que recebe os alunos da Odisee University College diz a
verdade.
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