
blended learning



Krótko o kursie Junior Java Developer 
Poznaj autora i prowadzącego kurs
Dlaczego warto wziąć udział w kursie Junior Java Developer
Czas trwania kursu Junior Java Developer
Czym jest formuła blended learning?
Staż w Sages dla najlepszych
Program kursu Junior Java Developer
Czy to kurs dla Ciebie?
Kontakt



Poznasz składnię języka oraz obowiązujące konwencje programistyczne
Dowiesz się, czym jest programowanie obiektowe oraz nauczysz się modelować i rozwiązywać
problemy z jego pomocą
Wykorzystasz popularne narzędzia deweloperskie
Zapoznasz się z dobrymi praktykami i najważniejszymi wzorcami projektowymi związanymi z OOP
Zrozumiesz, na czym polega testowanie jednostkowe i dlaczego powinno być ono standardem
podczas tworzenia kodu
Przygotujesz się do dalszego rozwoju swojej kariery oraz zdobędziesz kwalifikacje niezbędne do
uczestnictwa w kursie Java Dev Pro

ZBUDUJ KOMPETENCJE POŻĄDANE NA RYNKU PRACY, DOSTOSOWANE DO AKTUALNYCH POTRZEB BIZNESU
I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KANDYDATÓW PODCZAS KURSU ORGANIZOWANEGO W FORMULE
BLENDED LEARNING, ŁĄCZĄCEJ SAMODZIELNĄ NAUKĘ Z KONSULTACJAMI NA ŻYWO Z EKSPERTEM.



Absolwent informatyki Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki 
i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, obecnie Engineering
Manager w Sages. Przez wiele lat prowadził zespoły programistyczne
wytwarzające współczesne oprogramowanie, kładąc przy tym nacisk na
jakość i elastyczność tworzonych rozwiązań.
Od kilku lat lider zespołu technicznego Sages, który to w niedługim czasie
z niewielkiego startupu rozwinął się w software house.

Od początków kariery był mentorem w zespołach programistycznych,
prowadził bootcamp z Javy w Kodilli, a aktualnie prowadzi dodatkowo
zajęcia projektowe z programowania aplikacji na Politechnice Warszawskiej.

Mateusz Kamiński

"Razem przejdziemy przez podstawy
programowania w Javie."



UCZYSZ SIĘ OD RAZU PRZEZ PRAKTYKĘ
Budowa aplikacji, projekty do samodzielnego
wykonania, mniejsze ćwiczenia pomagające
zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia

MASZ WSPARCIE MENTORA

Wszyscy trenerzy to praktycy 
z wieloletnim doświadczeniem
produkcyjnym i dydaktycznym

UCZYSZ SIĘ PRACY ZESPOŁOWEJ

Wszyscy trenerzy to praktycy z
wieloletnim doświadczeniem
produkcyjnym i dydaktycznym

POZNAJESZ TECHNOLOGIE POŻĄDANE 
NA RYNKU
Najbardziej popularne frameworki, biblioteki 
i narzędzia wchodzące w skład ekosystemu
Java.

ZDOBYWASZ PRZYDATNĄ
WIEDZĘ
Poznajesz najlepsze praktyki, 
a także sposoby rozwiązania
typowych problemów projektowych

WCHODZISZ NA WYŻSZY LEVEL
UMIEJĘTNOŚCI
Dzięki znajomości zaawansowanych
aspektów programowania stajesz się
atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy

UCZYSZ SIĘ DOBRYCH PRAKTYK
Przyswajasz najlepsze praktyki związane 
z tworzeniem jakościowego i testowalnego
kodu, a także poznajesz zaawansowane
idiomamy programistyczne

MASZ SZANSĘ NA WIĘKSZE
ZAROBKI

Wyższe kompetencje to
odpowiednio większe zarobki.

PRZYSWAJASZ OGROMNĄ DAWKĘ WIEDZY 
W STOSUNKOWO KRÓTKIM CZASIE

Nasz kurs skupia się na zdobyciu praktycznych
umiejętności, które od razu możesz wykorzystać
w realnych projektach.



24 GODZINY Zajęć na żywo z Trenerem w wirtualnej klasie

FORMUŁA KURSU - BLENDED LEARNING: DOSTĘP DO NAGRAŃ Z TEORIĄ +
WARSZTATY Z TRENEREM NA ŻYWO

24+ GODZIN Nagrań e-learningowych

Aktualne narzędzia 
i dobre praktyki

 Konsultacje 
i mentoring

 Dostęp do nagrań
z kursu

Zadania domowe i konsultacje przy ich rozwiązaniu 
na zamkniętej grupie na Slacku



Otrzymasz indywidualny dostęp do platformy, na której zamieścimy materiały
w formie nagrań wideo, które będziesz musiał obejrzeć, może nawet kilka razy.
Bazując na doświadczeniach, opracowaliśmy format i plan kursu, który
skutecznie motywuje Cię do systematycznego działania i w rezultacie
efektywnie przybliża do założonego celu: nauczenia się wykorzystywania
Javy w praktyce.
W czasie trwania kursu, zorganizowane odbędą się intensywne warsztaty z
prowadzącym. Podczas zajęć prowadzący realizuje z Wami praktyczne
zadania z zakresu minionego modułu e-learningowego.
Na koniec będziesz mieć możliwość wykazania, że potrafisz programować w
Javie na poziomie Juniora, a my dumnie wręczymy Ci certyfikat
poświadczający Twoje umiejętności.



ELASTYCZNE GODZINY PRACY

MENTORING I WSPARCIE W ZESPOLE KARTA MULTISPORT LUB SYSTEM KAFETERYJNY

Praktyki w Sages to idealna okazja,
aby rozpocząć swoją przygodę z
branżą IT. Świetna atmosfera,
zgrany i pomocny zespół, praca
nad ambitnym projektem od
pierwszych dni to tylko jedne z
wielu atutów praktyk w Sages.
Polecam.

Jestem zadowolony z przebiegu praktyk.
Stanowisko oraz współpracownicy byli
gotowi na moje przyjście, a zadania były
dostosowane poziomem do umiejętności.
Współpracownicy byli chętni do pomocy,
oraz wspólnej integracji w pracy i poza nią.
Podczas praktyk nauczyłem się wielu
narzędzi, oraz języków, o których wcześniej
nawet nie miałem pojęcia.

DWÓCH NAJLEPSZYCH UCZESTNIKÓW KAŻDEJ EDYCJI OTRZYMA OFERTĘ PŁATNYCH PRAKTYK 
W FIRMIE SAGES POD NADZOREM DOŚWIADCZONYCH MENTORÓW, PODCZAS KTÓRYCH BĘDZIE MOŻNA
NAPISAĆ PIERWSZY PRODUKCYJNY KOD ORAZ POZNAĆ WARSZTAT PROGRAMISTYCZNY.

BIURO PRZY DWORCU CENTRALNYMPRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA I UBEZPIECZENIE

UCZCIWE WYNAGRODZENIE

TOBIASZ
WASZKOWIAK

Jestem zadowolony z przebiegu praktyk,
ponieważ: atmosfera w firmie/biurze była za
każdym razem pozytywna. Ponadto widziałem
wyrozumiałość pracowników z dłuższym stażem
do mojego braku obszernej wiedzy o projekcie
na początku pracy. A każdy, kogo spytałem o
pomoc, nigdy mi nie odmówił. Widzę, że bardzo
dużo przez ten okres się nauczyłem.

SZYMON
AFRYKAŃSKI

DANIEL
TOMALA



Kurs składa się 24 godzin intensywnych zajęć 
w formie warsztatów na żywo z Trenerem oraz 24
godzin nagrań kursu w formie e-learningu.

Zdobądź kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia
kariery jako Junior Java Developer. Zbuduj
kompetencje pożądane na rynku pracy IT,
dostosowane do aktualnych potrzeb biznesu 
i oczekiwań pracodawców względem kandydatów.



Środowisko programistyczne i jego przygotowanie
Maszyna wirtualna Javy
Kompilowanie, uruchamianie
Tworzenie i konfigurowanie projektu
Podział aplikacji na pakiety i wykorzystanie importów
Podstawowe typy danych
Operatory
Tablice
Instrukcje sterujące

Debugowanie kodu
Zarządzanie zależnościami z użyciem Maven oraz Gradle
Podstawy pracy z systemem kontroli wersji Git
Lintowanie, auto-formatowanie kodu

https://kursy.sages.pl/masterclass/junior-java-developer/
https://kursy.sages.pl/masterclass/junior-java-developer/


Wprowadzenie do programowania obiektowego
Budowanie abstrakcji z użyciem klas i obiektów
Ochrona i ukrywanie informacji z wykorzystaniem modyfikatorów dostępu
Dziedziczenie i Polimorfizm
Programowanie z użyciem interfejsów i klas abstrakcyjnych
Kompozycja vs. dziedziczenie
Typy zagnieżdżone
Wybrane wzorce projektowe związane z OOP

Prawidłowa implementacja metod equals i hashcode
Obsługa wyjątków
Praca z tekstem (formatowanie, tokenizacja, parsowanie, wyrażenia regularne)
Praca z datą i czasem
Lokalizacja
Typy wyliczeniowe
Adnotacje

https://kursy.sages.pl/masterclass/junior-java-developer/
https://kursy.sages.pl/masterclass/junior-java-developer/


Wprowadzenie do typów generycznych
Tworzenie generycznych interfejsów, klas oraz metod
Klasyfikacja kolekcji dostępnych w Javie (listy, zbiory, kolejki, mapy)
Charakterystyka i zastosowanie najważniejszych implementacji
Lambdy oraz interfejsy funkcyjne
Operowanie na kolekcjach z użyciem strumieni

Praca z systemem plików
Strumienie tekstowe i binarne
Tworzenie, odczyt i zapis plików różnego typu
Serializacja / desarializacja obiektów
Najważniejsze elementy NIO.2

https://kursy.sages.pl/masterclass/junior-java-developer/
https://kursy.sages.pl/masterclass/junior-java-developer/


Terminologia
Tworzenie i koordynacja pracy wątków
Egzekutory
Synchronizacja wątków z użyciem blokad jawnych i niejawnych
Wykorzystanie istotnych elementów java.util.concurrent
Lekkie wątki

Wprowadzenie do modelu relacyjnego i języka SQL
Komunikacja z bazą danych przy użyciu JDBC API
Praca z danymi - tworzenie, odczyt, aktualizacja i usuwanie rekordów
Obsługa błędów
Zarządzanie transakcjami
Dobre praktyki

https://kursy.sages.pl/masterclass/junior-java-developer/
https://kursy.sages.pl/masterclass/junior-java-developer/


Definicja i zakres odpowiedzialności
Cechy dobrych testów jednostkowych
Tworzenie testów jednostkowych z wykorzystaniem narzędzia JUnit
Izolacja zależności z użyciem Mockito i obiektów zastępczych

PODSUMOWUJĄ SAMODZIELNĄ NAUKĘ, 
ROZWIĄZUJĄ PROGRAMISTYCZNE PROBLEMY, 
REALIZUZJĄ ZADANIA ORAZ ĆWICZENIA W FORMI LIVE CODING

KURS OBEJMUJE RÓWNIEŻ 7 ZJAZDÓW. ZAJĘCIA TRWAJĄ 3 GODZINY, PROWADZI AUTOR
KURSU MATEUSZ KAMIŃSKI. PODCZAS ZJAZDÓW UCZESTNICY:

https://kursy.sages.pl/masterclass/junior-java-developer/


PRZEJDŹ DO TESTU 

Dopiero zaczynasz swoją przygodę                      
 z programowaniem lub znasz już podstawy
programowania i chciałbyś poszerzyć i/lub
uporządkować swoją wiedzę
Jesteś chętny do działania i masz świadomość
tego, że nauka programowania wymaga
poświęcenia sporej ilości energii i czasu

Jesteś doświadczonym deweloperem Java,
z wieloletnim stażem

NADAL NIE MASZ PEWNOŚCI, ŻE KURS JEST DLA CIEBIE?
WYPEŁNIJ NIEZOBOWIĄZUJĄCY TEST PREDYSPOZYCJI

https://kursy.sages.pl/quizy/junior-java-developer-test-predyspozycji/
https://kursy.sages.pl/quizy/junior-java-developer-test-predyspozycji/


STRONA KURSU

E-MAIL
info@kodolamacz.pl

TELEFON
+ 48 692 204 438

https://kursy.sages.pl/masterclass/junior-java-developer/

https://kursy.sages.pl/masterclass/junior-java-developer/
https://youtu.be/eOCnJ9HFXX4
https://youtu.be/eOCnJ9HFXX4
https://kursy.sages.pl/masterclass/junior-java-developer/

