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

Świecie!

ZAKODUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
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KOGO UCZYMY?

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

chcących nauczyć się 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 metodą 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. Jana Sebastiana Bacha 2/25
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KURS: FRONT END DEVELOPER

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

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.

HTML5
Język HTML odpowiada za strukturę stron internetowych. Podstawą pracy 
front end developera jest znajomość jego składni i umiejętności jej poprawnego 
zastosowania.

CSS3
CSS, czyli kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets) odpowiadają za wygląd po-
szczególnych elementów strony internetowej. Umiejętnie wykorzystanie CSS sprawia, że strony 
są efektowne graficznie i przyjazne dla użytkowników. Pozwalają również na tworzenie animacji.
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KURS: FRONT END DEVELOPER

RWD - Responsive Web Design
Tworzenie stron internetowych, które dopasowują się do urządzeń mobilnych jest obecnie 
standardem. Dowiesz się jak wykorzystywać język CSS, aby tworzyć estetyczne i funkcjo-
nalne wersje mobilne stron internetowych.

JavaScript
JavaScript jest językiem programowania, który wykonuje się w przeglądarce. Poznasz jego 
algorytmikę, obiektowość oraz zaczniesz programować – wiedzę teoretyczną utrwalisz po-
przez wykonywanie praktycznych ćwiczeń. Dzięki jego znajomości będziesz potrafił(a) pro-
gramować strony internetowe.

Model DOM 
W trakcie kursu zapoznasz się ze specyfiką Modelu DOM (Document Object Model), który 
pozwala modyfikować strukturę strony internetowej. Wykorzystanie modelu DOM pozwala 
także na  wprowadzanie interakcji pomiędzy stroną i jej użytkownikiem.

jQuery
jQuery to najpopularniejsza obecnie biblioteka dla języka JavaScript, dzięki której pisanie 
kodu w JavaScript jest prostsze i szybsze. Istnieje wiele gotowych komponentów jQuery, 
których możesz użyć na swojej stronie internetowej.
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KURS: FRONT END DEVELOPER
AJAX
Jest to zestaw technologii pozwalający na pobieranie i wysyłanie danych na stronie interne-
towej bez jej przeładowania w przeglądarce. Wykorzystanie AJAXa sprawia, że aby wyświe-
tlić nową treść nie trzeba każdorazowo pobierać całej zawartości strony.

Node.js
Node.js jest środowiskiem, pozwalającym uruchamiać kod JavaScript poza przeglądarką. 
Menadżer paczek Node (npm) daje dostęp do ogromnej ilości bibliotek i narzędzi tworzo-
nych przez innych programistów, które możemy wykorzystywać w naszych aplikacjach oraz 
takich, które służą  do usprawnienia procesu programowania.

React.js
React.js to bilioteka stworzona przez Facebooka, która pozwala budować elastyczne inter-
fejsy aplikacji webowych. Wykorzystywana jest ona przez takie serwisy jak Netflix czy Pay-
Pal. Oparta jest o język JSX, który rozszerza możliwości języka JavaScript, umozliwia budo-
wanie aplikacji za pomocą komponentów i wprowadza mechanizm Virtual DOM.

Bootstrap
Bootstrap to obecnie najpopularniejszy framework do tworzenia front endu. Stworzony 
został przez programistów Twitter. Zawiera komponenty CSS, HTML oraz JavaScript, które 
ułatwiają budowanie responsywnych stron internetowych.
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KURS: FRONT END DEVELOPER

SASS
To preprocesor CSS wspomagający budowanie i utrzymanie przejrzystego kodu CSS. To 
szczególnie przydatne narzędzie przy dużych projektach.

GULP
Jest to oparte o silnik Node.js narzędzie do automatyzacji procesów związanych z develop-
mentem. Jednym z jego zadań jest również kompilacja plików SASS do CSS. Dzięki kompo-
nentom GULPa można znacznie zwiększyć efektywność swojej pracy nad kodem.

WordPress
WordPress jest najpopularniejszym rozwiązaniem back endowym posiadającym System Za-
rządzania Treścią (CMS). Oferuje intuicyjny panel użytkownika oraz zestaw funkcjonalności 
i komponentów, które pozwala na łatwe zarządzanie treścią stron internetowych.

Pakiet rekrutacyjny
Dostaniesz od nas pakiet rekrutacyjny przygotowujący do rozmów o pracę. Pomożemy Ci w 
tworzeniu profesjonalnego CV, a dzięki zajęciom ze specjalistą HR podniesiesz swoje umie-
jętności miękkie i dowiesz się jak najlepiej zaprezentować się przed pracodawcą.
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POZNAJ NAS

Codevening - sprawdź jak zostać programistą!

Akademia 108 zaprasza na 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 Codevening znajdziesz na stronie 
https://akademia108.pl/codevening

https://akademia108.pl/codevening
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NAJBLIŻSZE KURSY

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Kraków

Start:  01.10.2018 r. - 25.10.2018 r.

Czas trwania:  120h

Tryb:  DZIENNY

Cena kursu:  4 990 zł

REKRUTACJA TRWA

Najbliższe kursy

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Kraków

Start:  22.09.2018 r. - 17.11.2018 r.

Czas trwania:  120h

Tryb:  WEEKENDOWY

Cena kursu:  4 990 zł

REKRUTACJA TRWA

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Warszawa

Start:  22.09.2018 r. - 17.11.2018 r.

Czas trwania:  120h

Tryb:  WEEKENDOWY

Cena kursu:  4 990 zł

OSTATNIE MIEJSCA
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TRWAJĄCE I ZAKOŃCZONE KURSY

Trwające kursy

Niedawno zakończone kursy

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Kraków

Start:  21.07.2018 r. - 08.09.2018 r.

Czas trwania:  120h  

Tryb:  WEEKENDOWY

KURS TRWA

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Kraków

Start:  25.06.2018 r. - 19.07.2018 r.

Czas trwania:  120h  

Tryb:  DZIENNY

ZAKOŃCZONY

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Warszawa

Start:  12.07.2018 r. - 06.08.2018 r.

Czas trwania:  120h  

Tryb:  DZIENNY

ZAKOŃCZONY

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Warszawa

Start:  21.07.2018 r. - 08.09.2018 r.

Czas trwania:  120h  

Tryb:  WEEKENDOWY

KURS TRWA

Kurs: Front End Developer

Gdzie:  Warszawa

Start:  26.05.2018 r. - 21.07.2018 r.

Czas trwania:  120h  

Tryb:  WEEKENDOWY

ZAKOŃCZONY
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