
Zostań programistą i zacznij dobrze zarabiać w IT, 
jednej z najlepiej rozwijających się branży w Polsce i na 

Świecie!

ZAKODUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ



1POTRZEBUJESZ 8 TYGODNI ŻEBY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE

Kogo uczymy?

Jak uczymy?

Dlaczego warto?

2ZOSTAŃ PROGRAMISTĄ, ZACZNIJ DOBRZE ZARABIAĆ

Ile zarabiają programiści?

Gdzie uczymy?

Poznaj nas osobiście

3 NASZE KURSY

Front-end Developer 

PRO: JavaScript Developer
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KOGO UCZYMY?

Kurs Front-End Developer - jest dla osób znających podstawy języka angielskiego i 

chcą się nauczyć nowego języka - języka programowania.

Nieważne czy jesteś matematykiem, grafikiem, pracownikiem banku, urzędnikiem, 

czy kierowcą. 

Nieważne czy po kilku latach nieobecności na rynku pracy chcesz się przebranżo-

wić. 

Umiejętności, które zdobędziesz dzięki technice nauczania 

Bootcamp sprawią, że będziesz miał potencjał 

na stanie się Mistrzem/Mistrzynią Kodowania.
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JAK UCZYMY?

Bootcamp to intensywny kurs programowania, który zmieni

początkującego laika w osobę sprawnie posługującą się niezbędnymi

narzędziami programistycznymi. 

Główne założenia i cele systemu nauczania w Bootcamp to wystarczająca ilość 

teorii oraz maksimum praktyki.

Trenerzy Akademii108 to programiści z wieloletnim stażem, którzy na realnych 

przykładach pomogą Ci wyrobić odpowiednie nawyki oraz osiągnąć biegłość w 

technologiach webowych. 

Umiejętności te pozwolą Ci rozpocząć pracę jako programista.
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DLACZEGO WARTO?

Ponieważ IT jest najszybciej rozwijającą się branżą zarówno w Polsce jak 

i na świecie.

Ponieważ jako programista możesz pracować zdalnie, a jedyne czego do pracy 

będziesz potrzebować to dostęp do Internetu.

Ponieważ nasi wykładowcy to aktywnie programujący developerzy i dzięki 

temu ich przykłady są życiowe i wykorzystywane w praktyce.

Ponieważ Bootcamp to praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka.

Ponieważ po kursie pomożemy Ci w wejściu w branżę IT i znalezieniu 

pracy.
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ILE ZARABIAJĄ PROGRAMIŚCI?

Jednym ze źródeł rozwoju polskiej gospodarki jest branża IT, która może zaoferować swoim 

pracownikom najwięcej, zarówno w kwestii zarobków, jak i szans na osiągnięcia zawodowe.

Branża IT jest najprężniej rozwijającym się sektorem w kraju, gdzie obecnie jest ponad 8,5 tys. 

firm oraz 400 tys. miejsc pracy, a zapotrzebowanie na usługi 

rośnie z każdym rokiem.

Ile tak naprawdę zarabiają programiści?

Według raportu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2014 r. 

co drugi pracownik działu IT zarabiał między 4 000 PLN brutto, 

a 9 200 PLN brutto miesięcznie.

Nieodłącznym elementem wpływającym na pensje pracowników jest doświadczenie.

Na szczęście nawet początkujący programiści są w bardzo korzystnej sytuacji i już na 

starcie zarabiają więcej niż ich rówieśnicy w innych branżach. Jeszcze bardziej zachęcające jest 

to, że pensja programisty z 2-letnim doświadczeniem może się nawet podwoić. 

http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.3061

http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.3061
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GDZIE UCZYMY?

Kraków

ul. Mostowa 6/13

Warszawa

ul. Świętokrzyska 20/202
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NASZE KURSY FRONT-END

Front-End Developer

 8 tygodni

 120h

 Junior Front End Developer

PRO: JavaScript Developer

 5 tygodni 

 80h

 Junior JavaScript Developer

Zajęcia odbywają się w weekendy.

2
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KURS: FRONT-END DEVELOPER

1. Wprowadzenie do technologii Front-End
Poznasz działanie współczesnych stron internetowych. Dowiesz się, czym jest 
front-end oraz jakie technologie i standardy są stosowane w nowoczesnych 
aplikacjach webowych.

2. Konfiguracja środowiska
Skonfigurujesz środowisko do programowania front-end. Pokażemy Ci narzędzia 
współczesnego kodera, które sprawiają, że tworzenie stron jest szybkie i efektywne.

3. GIT - systemy kontroli wersji
Poznasz, czym są i jak działają systemy kontroli wersji oprogramowania. 
Wykorzystując GITa, będziesz przechowywał kopię zapasową swojej pracy 
i kontrolował zmiany w projektach.

4. Wprowadzenie do HTML
Język HTML odpowiada za strukturę stron internetowych. Podstawą pracy 
front-end developera jest znajomość jego składni i umiejętności jej poprawnego 
zastosowania.
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KURS: FRONT-END DEVELOPER

5. Wprowadzenie do CSS
CSS, czyli kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets) odpowiadają za wygląd 
poszczególnych elementów strony internetowej. Umiejętnie wykorzystanie CSS sprawia, że 
strony są efektowne graficznie i przyjazne dla użytkowników.

6. Warsztat HTML i CSS z uwzględnieniem RWD
Praktyka jest podstawą rozwoju współczesnych developerów. Podczas warsztatów poznasz 
praktyczne aspekty stosowania języka HTML, wykorzystasz arkusze CSS do nadania efek-
townego wyglądu Twojemu projektowi oraz dowiesz się jak przygotować stronę do wyświe-
tlania jej na urządzeniach mobilnych.

7. Wprowadzenie do JavaScript oraz jQuery
JavaScript jest językiem programowania, który odpowiada za nadanie stronom interneto-
wym dynamiki oraz pozwala wprowadzić interakcję pomiędzy stroną i jej użytkownikiem. 
Natomiast jQuery to najpopularniejsza obecnie biblioteka dla języka JavaScript, dzięki któ-
rej tworzenie dynamicznych efektów na stronach jest szybsze i łatwiejsze.

8. Warsztat JavaScript oraz jQuery
Poziom umiejętności front-end developera jest wypadkową wiedzy i czasu spędzonego na 
pisaniu kodu. Na tym etapie wykorzystasz wiedzę o HTML i CSS wzbogaconą o umiejętność 
programowania w JavaScript do stworzenia w pełni funkcjonalnej strony internetowej.
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KURS PRO: JAVASCRIPT DEVELOPER

1. Wprowadzenie do kursu 
Twoja przygoda z front-endem wkracza w kolejną fazę. Najlepsi deweloperzy dbają o ciągłe 
uzupełnianie i systematyzowanie wiedzy. Dlatego na początek przypomnimy najważniejsze 
zagadnienia związane ze sposobem działania współczesnych stron internetowych oraz za-
stosowania języka JavaScript. 

2. Zaawansowany JavaScript
Poznasz zaawansowane możliwości programowania w języku JavaScript. Dowiesz się w jaki 
sposób efektywnie stawiać czoła wyzwaniom przed którymi stoją współcześni developerzy 
tworząc dynamiczne interfejsy użytkownika. 

3. Warsztaty JavaScript
Jedną z najważniejszych cech dobrego programisty jest otwarty i kreatywny umysł, goto-
wy zmierzyć się ze stawianymi przed nim wyzwaniami. Zestaw zagadnień i funkcjonalności, 
które będziesz miał okazję zaprogramować, pozwoli Ci poznać praktyczne aspekty pracy 
JavaScript developera i nauczy się konstruktywnego wykorzystania dotychczasowo zdoby-
tej wiedzy.
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KURS PRO: JAVASCRIPT DEVELOPER

4. AngularJS 
Specjaliści zajmujący się AngularJS są obecnie najbardziej porządanymi pracownikami w 
firmach zajmującymi się front-end developmentem. AngularJS jest frameworkiem języka 
JavaScript stworzonym przez Google, wykorzystywanym do budowania dynamicznych apli-
kacji działających w oknie przeglądarki. Pokażemy Ci jak piękna, szybka i funkcjonalna może 
być aplikacja interentowa.

5. Warsztaty AngularJS
Poznasz najważniejsze elementy AngularJS i wykorzystując je zbudujesz w pełni funkcjonal-
ną aplikację typu SPA (Single Page Application). 
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POZNAJ NAS

Codevening - dobry wieczór z kodowaniem

Akademia 108 zapraszana niezwykłe wydarzenie towarzysko-technologiczne.

Będziesz miał okazję nas poznać i pokodować z nami. Zobaczysz jak wygląda dzień pracy Front-End 
Developera i wspólnie rozwiążemy jedno z typowych zadań z jakim na co dzień spotyka się on w 
swojej pracy. Pokażemy Ci jak buduje się stronę z wykorzystaniem HTML5, której nadasz jej indy-
widualny charakter wykorzystując kaskadowe arkusze stylów CSS3 oraz zobaczysz jak strona staje 
się dynamiczna dzięki językowi programowania JavaScript.

Nie wymagamy wcześniejszej wiedzy z zakresu programowania!

Gwarantujemy doborowe towarzystwo, dobrą zabawę oraz lemoniadę z Yerba Mate!

Aktualne informacje o Codevenig znajdziesz na stronie 
http://akademia108.pl/codevening

http://akademia108.pl/codevening
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NAJBLIŻSZE KURSY

Front-End Developer

Gdzie:  Kraków

Start:  11.03.2017 r.

Czas trwania:  120h (8 weekendów)

Cena kursu:  4 990 zł

REKRUTACJA TRWA
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NAJBLIŻSZE KURSY

Front-End Developer

Gdzie:  Warszawa

Start:  11.03.2017 r.

Czas trwania:  120h (8 weekendów)

Cena kursu:  4 990 zł

REKRUTACJA TRWA
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TRWAJĄCE KURSY

Front-End Developer

Gdzie:  Kraków

Start:  14.01.2017 r.

Czas trwania:  120h (8 weekendów)

KURS TRWA



AKADEMIA 108

ul. Mostowa 6/13

31-061 Kraków 

tel: 517 213 364

email: kursy@akademia108.pl

mailto:kursy%40akademia108.pl?subject=

