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Dlaczego IT?
Angażując się w sektor IT, zapewniasz sobie bezpieczną
przyszłość zawodową. Zdobywasz kompetencje
poszukiwane na rynku pracy, odkrywasz nowe rzeczy
i wchodzisz w świat innowacji.
Nie lubisz się nudzić? To świetnie! Bo pierwszy krok postawiony w branży IT, zaledwie
otwiera przed Tobą gamę nowych możliwości.
W dzisiejszych czasach firmy przechowują terabajty informacji, korzystając z
nowoczesnego oprogramowania, rozszerzają swoją działalność na niezdobyte jeszcze
rynki. Praktycznie każda obecna dziś forma działalności biznesowej wykorzystuje
technologie informatyczne. Wszystko to wymaga wykwalifikowanej kadry specjalistów
IT, a rosnące zapotrzebowanie na ekspertów z sektora technologii sprawia, że coraz
więcej firm zmaga się z niedoborem wyspecjalizowanych pracowników.
Poziom zatrudnienia w branży IT w Polsce jest wciąż niewystarczający. Napływ
konkurencyjnych ofert pracy z zagranicznych firm oraz popularyzacja pracy zdalnej
sprzyjają rozwojowi rynku pracy dla specjalistów IT.

Dlaczego programowanie?
Zawody związane z programowaniem to przyszłość.
Zapotrzebowanie na programistów stale rośnie i są oni jedną z najlepiej
opłacanych grup zawodowych. Według badań zrealizowanych dla UE przez agencję
badania rynku Empirica, w całej Unii Europejskiej brakuje ponad 600 tyś. programistów,
a w Polsce lukę tę ocenia się na ponad 50 tyś. wakatów. Zawód programisty zapewni Ci
duże możliwości zatrudnienia oraz szeroki wybór pracodawców.
Adepci programowania pracują w bankach, ﬁrmach ubezpieczeniowych, innowacyjnych
startupach oraz jako freelancerzy.
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Dlaczego Java?
Java jest odpowiednim językiem, jeśli chcesz się przekonać czy
programowanie jest faktycznie dla Ciebie.
Na tej technologii bazuje duża część współczesnego świata cyfrowego. Język jest łatwy do nauki dla
początkujących w świecie IT, gdyż ma zrozumiałą składnię i można szybko opanować podstawy.
Java jest językiem pierwszego wyboru na wielu uczelniach w trakcie zajęć z programowania, a przy tym
pozostaje językiem uniwersalnym - o szerokim zastosowaniu w biznesie.
W trakcie nauki Javy szybko osiągniesz postępy, a duża liczba ofert pracy pozwoli na komfortowy start
w branży IT. Java znajduje się wśród najczęściej wyszukiwanych języków programowania w
branżowym serwisie Stackoverﬂow. Od wielu lat pozostaje w ścisłej czołówce pod względem liczby
ogłoszeń o pracę dla programistów w takich serwisach jak Linkedin, Indeed czy Glassdoor.

Korzyści z nauki Javy to m.in.:
Możliwości zatrudnienia
Od startupów do globalnych organizacji jak Facebook,
Google czy Netﬂix.

Narzędzia i środowisko programistyczne
Na rynku jest dostępnych wiele narzędzi i edytorów
wspomagających pisanie programów w języku Java.

Łatwość nauki
Java ma prostą, zrozumiałą składnię i zawiera
stosunkowo niewielką liczbę elementów, które należy

Zarobki na stanowisku programisty Java *
Mediana zarobków programisty na stanowisku
juniorskim wynosi 6500 zł brutto.
Programista z 2-3 letnim doświadczeniem może liczyć
na wynagrodzenie 10 000 brutto.
Starszy programista z ponad 3 letnim
doświadczeniem może zarobić ponad 14 000 brutto
na umowę o pracę. Kwota ta może być wyższa w
przypadku umowy B2B.

przyswoić.

Uniwersalność
W Javie stworzysz serwisy internetowe, programy
desktopowe, aplikacje mobilne, a nawet gry. Masz więc
do czynienia z solidnym, bezpiecznym i wydajnym
językiem programowania.

*Dane na 2022 rok z serwisu wynagrodzenia.pl
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Nasze nastawienie na praktyczne kształcenie
pozwoli Ci ukończyć kurs z solidnym
przygotowaniem do rozpoczęcia pracy.
Eksperci, którzy będą przekazywać Ci wiedzę,
mają wieloletnie doświadczenie zarówno w
branży IT, jak i w mentorowaniu oraz
skutecznym nauczaniu początkujących.

Jak przebiegają zajęcia?
Prowadzimy zajęcia w formule online z
wykorzystaniem narzędzi takich jak Zoom czy
ClickMeeting. Już w pierwszych godzinach
nauki zaczynasz programować pod okiem
mentora. Każdy moduł rozpoczyna się krótkim
teoretycznym wstępem, po którym następuje
część praktyczna. Wtedy rozwiązujesz
zadania programistyczne. Na koniec każdego
modułu przeprowadzamy test online, aby
ugruntować przekazaną wiedzę.

W jakich trybach uczymy?

Tryb zaoczny

Zajęcia prowadzimy w co drugi weekend

Godziny: 8:30 – 17:30
Kurs trwa 4 weekendy

Tryb wieczorowy
Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do środy
Godziny: 17:30 – 21:30
Kurs trwa 6 tygodni
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Czego się nauczę?

1
2
3
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Pierwsze zajęcia
Podczas pierwszych zajęć dowiesz się jak przygotować komputer do pracy. Zainstalujesz Javę i
IntelliJ IDEA – środowisko pracy programisty. Napiszesz i uruchomisz swój pierwszy program –
aplikację konsolową. Poznasz typy danych, instrukcje warunkowe, pętle i funkcje.

Programowanie obiektowe
Dowiesz się jak wygląda struktura programu, czym są klasy i moduły. W kolejnym kroku
zaczniesz pisać bardziej złożone aplikacje konsolowe. Poznasz zagadnienia związane z
programowaniem obiektowym takie jak: klasy, hermetyzacja, dziedziczenie i interfejsy.

Interfejs użytkownika
Nauczysz się jak projektować komponenty aplikacji, a także jak testować napisany kod. Stworzysz
graﬁczny interfejs użytkownika dla swoich programów za pomocą JavaFX/Swing.

Bazy danych
W trakcie dalszej nauki dowiesz się jak korzystać z baz danych. Poznasz język SQL i bazę danych
Postgres. Zobaczysz jak projektować strukturę bazy danych, pobierać i modyfikować rekordy oraz jak
korzystać z frameworka Hibernate.
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Co po kursie?
Nasi absolwenci po kursie otrzymują materiały na kolejne 40
godzin dalszej, samodzielnej nauki.

Jakie są opłaty za kurs?
Całkowita cena:

2 990 zł
W tym opłaty:
Rezerwacyjna - 400 zł (pobierana podczas rejestracji na kurs)
Za zajęcia - 2 590 zł (płatne w całości przed rozpoczęciem kursu lub rozłożone
na raty 0%)
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Sylabus kursu
Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
Podstawy programowania

Pakiety

Programowanie obiektowe

konﬁguracja IDE

tworzenie pakietów

Klasy

instalacja Java

importowanie pakietów

Konstruktor
modyﬁkatory dostępu

zmienne, metody, kontrola przepływu
zmienne/metody statyczne
tablice
String builder
aplikacja konsolowa
parametry startowe programu
struktura programu
uruchamianie programu
maszyna wirtualna Javy
praca z plikami
Regex
Strumienie
operacje I/O
typy strumieni
praca z plikami
Wyjątki
obsługa wyjątków
własne klasy wyjątków
Java Swing / FX
Podstawy SQL
tworzenie tabel
pobieranie/modyﬁkowanie/usuwanie
danych
transakcje
złączenia
konﬁguracja bazy danych

GIT
konﬁguracja konta Github
praca z repozytorium
(clone/pull/add/commit/push/
fetch/checkout)
git ﬂow (branch, merge request)
Kolekcje
listy, kolejki, mapy
Serializacja
proces serializacji/deserializacji

nadpisywanie/przeciążanie metod
dziedziczenie
hermetyzacja
enkapsulacja
rzutowanie
interfejsy
typy generyczne
klasy abstrakcyjne
typy wyliczeniowe
adnotacje
obsługa wyjątków
podstawowe wzorce projektowe
SOLID

Internacjonalizacja
formatowanie dat, walut, tekstów
Testy jednostkowe
JUnit
Protokół http
metody http (Postman)
CRUD
budowanie REST API
sesja
ciasteczka
Budowanie projektu
MAVEN

ORM/Hibernate
encje
relacje

Kontakt

+48 532 871 530
kontakt@coderspro.pl
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