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OMÓWIENIE 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników branży technologii informatycznych, 

zapraszamy na kurs programowania aplikacji internetowych.  

Jeśli jesteś pracodawcą bądź bezrobotnym, zachęcamy do skontaktowania się z Powiatowym 

Urzędem Pracy w celu uzyskania finansowania ze środków urzędu. 

Podczas 3-dniowego kompleksowego szkolenia, kursanci otrzymają niezbędną wiedzę 

potrzebną do ubiegania się o staż, stanowisko młodszego programisty, webmastera bądź pracę 

zdalną w profesjonalnych zespołach IT ( zajmującymi się wytwarzaniem szeroko pojętego 

oprogramowania ). 

EFEKT SZKOLENIA 

Po ukończeniu szkolenia kursant będzie posiadał podstawy do: 

● Tworzenia stron internetowych 

● Edycji i zarządzania istniejącymi witrynami 



 

● Tworzenia prostych, funkcjonalnych programów komputerowych ( uruchamianych w 

przeglądarce ) 

● Pełnienia funkcji webmastera ( administratora stron internetowych bądź sklepów ) 

● Zostania członkiem zespołu programistów pracujących nad zaawansowanym 

oprogramowaniem ( programy księgowe, portale społecznościowe, serwisy informacyjne 

itp. ) -  również jako pracownik zdalny 

Dodatkowo kursant uzyska:  

● Umiejętności potrzebne do skompletowania własnego portfolio projektów 

● Umiejętność dalszego samokształcenia, wyszukiwania informacji i rozwiązywania 

problemów programistycznych 

● Plan dalszych zadań w celu zdobycia zatrudnienia / awansu / zmiany stanowiska 

● Dostęp do internetowej grupy absolwentów szkolenia i wykładowców  

● Potwierdzenie ukończenia szkolenia 

● Funkcjonalną, samodzielnie napisana aplikację internetową do dalszej praktyki 

UCZESTNICY 

● Grupa: od 6 do 10 osób  

● Wiek: od 16 - 30 lat ( około ) 

● Wymagania uczestnictwa: 

a. Podstawowa znajomość języka angielskiego (bierna - czytanie i słuchanie) 

b. Sprawne posługiwanie się komputerem w zakresie podstawowych czynności 

c. Dostęp do komputera poza szkoleniem 

Żadne specjalistyczne wykształcenie ani umiejętności nie są wymagane. 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE 

Termin zostanie ustalony po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby chętnych.  

Miejsce szkolenia: Restauracja “U Lecha”, Obrońców Pokoju 19, 66-620 Gubin 

Czas trwania: 18 godzin zajęć, dzielone na 3 dni.  



 

Organizator zapewnia lunch, przekąski oraz napoje zimne i gorące w trakcie trwania szkolenia. 

Każdy uczestnik otrzyma dostęp do stanowiska komputerowego na czas kursu oraz do 

autorskich materiałów szkoleniowych w wersji cyfrowej. Szkolenie będzie odbywać się w formie 

wykładów teoretycznych oraz warsztatów w stosunku 1:1.  

OFERTA 

Dla jednej osoby korzystającej z 3 dni szkolenia koszt szkolenia wyniesie w całości 750 zł brutto. 

Kwota wynika ze stawki 250 zł brutto / na dzień szkolenia / na uczestnika. Aktualna kwota 

stanowi połowę prognozowanej stawki po cyklu pilotażowym. Formą rozliczenia będzie faktura 

VAT wystawiona przez podmiot organizatora.  

TECHNICZNY ZAKRES ZAGADNIEŃ 

W trakcie szkolenia kursanci nabędą praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia i manipulowania 

wizualną częścią stron internetowych oraz programowania części serwerowej. 

Dla części wizualnej poznają technologię HTML5, CSS3, język skryptowy JavaScript, biblioteki 

Bootstrap oraz JQuery. 

Dla części serwerowej poznają środowisko uruchomieniowe Node.js wraz z narzędziem Express, 

opartym na poznanym wcześniej języku JavaScript. Do przechowywania i zarządzania danymi 

wykorzystają bazę MongoDB. 

Uczestnicy dowiedzą się również jak korzystać z platform do tworzenia kodu ( IDE ) oraz z 

systemów wersjonowania ( GIT ). Poznają również najlepsze praktyki tworzenia oprogramowania 

oraz zasady obowiązujące w zespołach IT na całym świecie. 

HARMONOGRAM 

Dni szkolenia odbywać się będą w odstępach tygodniowych, z czasem na wykonanie zadań 

treningowych. Po każdym dniu szkolenia przewidziany jest czas na wymianę doświadczeń 



 

między uczestnikami, wykładowcami oraz zaproszonymi gośćmi z branży (w części barowej 

restauracji). 

Dzień 1 : HTML5 + CSS3 

Dzień 2: JavaScript, JQuery 

Dzień 3: Node.js 

WYKŁADOWCY 

Szymon Juskowiak  

organizator / pomysłodawca 

Programista aplikacji internetowych z 5-letnim doświadczeniem, uzupełnianym szkoleniami z 

aktualnych trendów w branży. Doświadczenie zdobyte w krajowych i zagranicznych zespołach IT 

o różnej skali, pozwoliło na gruntowną znajomość tematyki i rynku. Praktyczne umiejętności 

dydaktyczne poskutkowały skutecznymi wdrożeniami na stanowisko młodszego programisty 

oraz pełnieniem roli opiekuna stażystów w zielonogórskiej firmie IT. 

Adam Mruk 

lider techniczny / autor programu szkolenia 

Inżynier automatyk, programista z ponad 7-letnim doświadczeniem. Pełni funkcję lidera 

technicznego w projektach o szerokim zakresie technologicznym. Mocne teoretyczne podstawy 

programowania oraz umiejętność przekazywania wiedzy przekładają się na stworzenie 

merytorycznego oraz łatwego w przyswojeniu materiału szkolenia.  

Organizator wraz z liderem technicznym pracują aktualnie we wrocławskiej firmie IT tworzącej 

oprogramowanie dla europejskich klientów.  
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