
Centrum edukacyjne „Specialist” aktywnie wdraża 
szereg nowoczesnych sposobów dostarczania 
szkoleń w celu zwiększenia poziomu jakości, 
komfortu i satysfakcji studentów. Od 2009 roku, 
oprócz tradycyjnych zajęć stacjonarnych, ośro-
dek dostarcza szkolenia w formie webinariów, 
open-learning oraz blended learning. Udział 
nowych sposobów prowadzenia zajęć osiągnął 
do tej pory 20-25% całkowitej oferty szkoleniowej 
– taki sposób umożliwia się studentom wybranie 
dogodnego harmonogramu i trybu nauki.

Centrum edukacyjne „Specialist” aktywnie 
współpracuje z większością głównych 
dostawców szkoleń oraz uczestniczy we 
współpracy z wiodącymi firmami szkoleniowymi 
z LLPA. W szczególności aktywnie współpracują z 
Action Centrum Edukacyjnym znajdującym się w 
Polsce, który to oferuje wygodny sposób realizacji 
szkoleń Microsoft w trybie blended learning.

Centrum edukacyjne „Specialist” zostało założone w 1991 roku na najstarszej uczelni 
technicznej w Rosji: Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym im. 
Baumana. W ciągu 20 lat udanej pracy „Specialist” stał się największym ośrodkiem 
szkoleń komputerowych w Rosji i Europie Wschodniej (dane Microsoft). Od 2012 
roku „Specialist” był największym ośrodkiem szkoleniowym Microsoft w Europie 
Środkowo-Wschodniej (CEE). Co roku szkoli się w nim ponad 70 000 studentów na 
ponad 1000 szkoleniach.

http://specialist.ru http://en.specialist.ru http://cloudla.bs
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Co to jest CloudLabs?

CloudLabs jest rozwiązaniem umożliwiającym zarządzenie wirtualnymi środowiskami laboratoriów 
szkoleniowych.
 

CloudLabs może być wykorzystywane do przyspieszenia procesu przygotowania i dystrybucji wirtualnych 
środowisk laboratoriów oraz zarządzania nimi we własnej uczelni, jednostce szkoleniowej lub firmie 
szkoleniowej. Dostarczanie indywidualnych środowisk do studentów i użytkowników jeszcze nigdy nie było 
tak łatwe i szybkie.
 

Marka CloudLabs została założona w 2011 roku przez ACTION Centrum Edukacyjne (część grupy ACTION 
S.A.). Od tego czasu dostarczyliśmy wirtualne laboratoria szkoleniowe dla ponad 20 tysięcy użytkowników 
na całym świecie. W styczniu 2015 roku zakończyliśmy pierwsze wdrożenie CloudLabs w modelu 
On-Premise dla wiodącej firmy szkoleniowej na rynku szwajcarskim.
 

ACTION Centrum Edukacyjne jest jednym z wiodących partnerów szkoleniowych Microsoft w Europie 
Centralnej i Wschodniej wyróżnionym przez Microsoft w 2011 i 2012 roku tytułem Microsoft Partner of the 
Year, Learning Center w Polsce.
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Password:

Centre of Computer Training Specialist
Presnenskaya naberezhnaya, 8, building 1, floor 48, 484c - 5
123317 Moscow

Your credentials:

Your lab is provided by:

Oleg Shevchenko

CONNECT TO THE LAB
connect using port 3389

connect using port 43888

connect using port 80

PODŁĄCZANIE DO LABORATORIUM
Student łączy się z laboratorium

DODAWANIE STUDENTÓW
Moderator dodaje studentów do
laboratorium

STUDENT JEST TERAZ POŁĄCZONY
Z CLOUDLABS
Teraz uczeń może połączyć się 
z maszynami wirtualnymi
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Dmitry Gudzenko, Dyrektor Centrum Edukacyjnego “Specialist”
 

Korzystanie z CloudLabs otwiera nowe możliwości dla naszych studentów. 
Platforma ta pozwala studentom trybu blended learning na wykonywanie 
pracy indywidualnie na podstawie własnego harmonogramu. 

Ograniczenie czasu uczenia się w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 
pozwala nam na obniżenie cen, a co za tym idzie – nasza oferta jest bardziej 
atrakcyjna i konkurencyjna. Jesteśmy innowacyjnym centrum szkoleniowym 
i zapewniamy naszym studentom najbardziej zaawansowane możliwości 
rozwoju zawodowego i kariery. 

Danil Dintsis, Dyrektor Działu Badań
 

Nasz program blended learning umożliwia studentom skorzystanie z pełnego 
pakietu edukacyjnego:
        • Elektroniczny podręcznik firmy Microsoft,
        • Wirtualne laboratoria CloudLabs,
        • Nagrania instruktażowe i szkoleniowe naszych trenerów,
        • Sesje z nauczycielami „twarzą w twarz”.
 

W wyniku zastosowania nowoczesnych technik nauczania czas naszego 
szkolenia jest średnio 1,5 razy dłuższy w stosunku do tradycyjnych szkoleń 
stacjonarnych. Ze względu na duży udział samodzielnej nauki w całym proce-
sie, uczniowie mogą brać udział w szkoleniach w dogodnym dla nich harmo-
nogramie, a co więcej – zapłacą za to mniej.

Korzystanie z CloudLabs jako narzędzie do wirtualnych laboratoriów sprawia, 
uczenia się i jego organizacja stają się łatwe zarówno dla studentów, jak i 
naszych inżynierów. Zapewnienie dostępu do pracy w laboratorium trwa zale-
dwie kilka minut, a studenci mogą wielokrotnie wykonywać prace laboratoryj-
ne i ćwiczyć skomplikowane zadania praktyczne.

Poziom satysfakcji studentów w zakresie kursów firmy Microsoft w trybie 
blended jest bardzo wysoki.


