
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
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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, za pomocą którego zmienisz się z 

pasjonata IT w osobę sprawnie posługującą się niezbędnymi

narzędziami programistycznymi. 

Główne założenia i cele systemu nauczania w Bootcamp to wystarczająca ilość 

teorii oraz maksimum praktyki.

Mentorzy Akademii108 to programiści z wieloletnim stażem w programowaniu i 

nauczaniu, 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 mentorzy to zarówno wykładowcy jak i aktywnie programujący 

developerzy i dzięki temu ich przykłady są życiowe i wykorzystywane w praktyce.

Ponieważ Bootcamp to praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka.

Ponieważ wspomagamy Cię w procesie rekrutacji
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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.  

Na chwilę obecną w Polsce brakuje ok. 50 tys. specjalistów.

Ile tak naprawdę zarabiają programiści?

Według raportu Sedlak&Sedlak przeprowadzonego w okresie styczeń - maj 2017, mediana wy-

nagrodzenia młodszego specjalisty wynosi od 4 000 PLN do 6 100 PLN brutto miesięcznie. 

Posiadając minimum trzyletnie doświadczenie w zawodzie można już liczyć na zarobki  

od 7 700 PLN do nawet 13 500 PLN brutto.

Nieodłącznym elementem wpływającym na pensje pracowników jest doświadczenie. Na szczę-

ście nawet początkujący programiści są w bardzo korzystnej sytuacji i już na początku ich wyna-

grodzenie jest wyższe niż na tożsamych stanowiskach w innych branżach. Bardzo zachęcający 

jest fakt, że już po trzech latach pracy można osiągnąć znacznie wyższe zarobki.

https://wynagrodzenia.pl/artykul/zarobki-programistow-w-2017-roku
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GDZIE UCZYMY?

Kraków

ul. Mostowa 6/13

Warszawa

ul. Świeradowska 47



8

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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POZNAJ NAS

Codevening - sprwadź jak zostać programistą!

Akademia 108 zapraszana niezwykłe wydarzenie towarzysko-technologiczne do Warszawy lub 
Krakowa.

Będziesz miał okazję nas poznać przed kursem 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 projekty webowe z wykorzystaniem 
HTML5, któremu nadasz indywidualny charakter wykorzystując kaskadowe arkusze stylów CSS3 
oraz zobaczysz jak projekt staje się dynamiczny dzięki językowi programowania JavaScript.

Nie wymagamy wcześniejszej wiedzy z zakresu programowania!

Gwarantujemy doborowe towarzystwo, solidną porcję wiedzy oraz dobrą zabawę!

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

https://akademia108.pl/codevening
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NAJBLIŻSZE KURSY

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Warszawa

Start:  22.07.2017 r. - 16.09.2017 r.

Czas trwania:  120h  

Tryb:  WEEKENDOWY

Cena kursu:  4 990 zł

LISTA REZERWOWA

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Kraków

Start:  22.07.2017 r. - 16.09.2017 r.

Czas trwania:  120h

Tryb:  WEEKENDOWY

Cena kursu:  4 990 zł

OSTATNIE MIEJSCA

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Kraków

Start:  04.09.2017 r. - 28.09.2017 r.

Czas trwania:  120h

Tryb:  STACJONARNY

Cena kursu:  4 990 zł

REKRUTACJA TRWA

Najbliższe kursy

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Warszawa

Start:  19.08.2017 r. - 07.10.2017 r.

Czas trwania:  120h  

Tryb:  WEEKENDOWY

Cena kursu:  4 990 zł

OSTATNIE MIEJSCA
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TRWAJĄCE I ZAKOŃCZONE KURSY

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Warszawa

Start:  20.05.2017 r. - 15.07.2017 r.

Czas trwania:  120h  

Tryb:  WEEKENDOWY

KURS TRWA

Trwajace kursy

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Kraków

Start:  20.05.2017 r. - 15.07.2017 r.

Czas trwania:  120h  

Tryb:  WEEKENDOWY

KURS TRWA

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Warszawa

Start:  11.03.2017 r. - 13.05.2017 r.

Czas trwania:  120h  

Tryb:  WEEKENDOWY

ZAKOŃCZONY

Niedawno zakończone kursy

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Kraków

Start:  11.03.2017 r. - 13.05.2017 r.

Czas trwania:  120h  

Tryb:  WEEKENDOWY

ZAKOŃCZONY

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Kraków

Start:  03.07.2017 r. - 27.07.2017 r.

Czas trwania:  120h  

Tryb:  STACJONARNY

KURS TRWA
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