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WPROWADZENIE
DO BRANŻY IT
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Fakty o branży IT
Myślisz o zmianie branży na IT, ale wciąż nie możesz podjąć ostatecznej decyzji? W takim razie czytaj dalej! Znajdziesz tu
informacje, które rozwieją Twoje wątpliwości.

1

FAKT

W IT jest praca dla juniora
Dobrze przygotowany do pracy junior jest dla wielu
firm inwestycją w prężnie działający zespół IT.
Deficyt specjalistów sprawia że firmy otworzyły się
na juniorów, zatrudniają ich, szkolą i dbają o nich tak,
aby chcieli związać się z firmą na przyszłość.

3

FAKT

Każdy może się przebranżowić
Nie musisz być umysłem ścisłym. Możesz mieć za
sobą lata doświadczenia w zupełnie innej branży. Jeśli
zdecydujesz się na intensywny kurs programistyczny,
testerski lub Data Science, to nauczysz się nowego
zawodu – od zera. I zyskasz naprawdę wiele
możliwości realnego rozwoju.

Kurs it to inwestycja, która się
zwróci
Firmy regularnie zgłaszają zapotrzebowanie na
specjalistów IT. Dlatego kurs i zmiana zawodu
to najlepsza inwestycja w Twoją przyszłość oraz
szansa na wejście do wyjątkowego świata nowych
technologii. Pracy możesz zacząć szukać jeszcze
w trakcie kursu, dzięki temu szybciej znajdziesz
miejsce dla siebie.

4

FAKT

IT to branża przyszłości
Według raportu Infuture Institute umiejętności
cyfrowe i techniczne oraz analizowanie danych to jedne
z najważniejszych kompetencji jutra! Pamiętaj też, że
świat się rozwija, podobnie jak technologie. Dlatego
w branży IT zapotrzebowanie bez przerwy rośnie
i cały czas pojawiają się w niej nowe miejsca pracy dla
specjalistów.

9 500 zł

14 718
tyle ofert pracy dla branży
IT znalazło się na Pracuj.pl
w ciągu jednego miesiaca.1

2

FAKT

średnie zarobki na
stanowisku junior full stack
developera na B2B.2

52,32%
tyle osób decyduje się
na kursy online, chcąc
wejść do branży IT.3

Przeczytaj także:

Bootcampy programistyczne – najczęściej powielane mity
Czytaj teraz

Dane z portalu pracuj.pl [dostęp: 18.01.2022]
Raport Devire Przegląd wynagrodzeń Polska 2021 [dostęp: 01.2022]

1.

https://bulldogjob.pl/it-report/2020 [dostęp: 01.2022]

3.

2.
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Zawody w branży IT

PROGRAMISTA
FRONT-END

PROGRAMISTA
BACK-END

PROGRAMISTA
FULL STACK

Koduje część stron internetowych
i aplikacji webowych, którą
użytkownicy widzą
w przeglądarce. Dba, o to aby
strona była czytelna i intuicyjna.

Programuje to, czego nie widać
na stronie www. Dba o logikę
systemu oraz, aby część frontendowa dostała odpowiednie
informacje do wyświetlenia.

Łączy umiejętności frontendowe z back-endowymi! Jest
w stanie nie tylko zaplanować
strukturę strony, ale i zadbać
o jej atrakcyjny wygląd.

TESTER

ANALITYK
DANYCH

PROJECT MANAGER

Wciela się w potencjalnego
użytkownika i testuje każdą
stronę czy aplikację
w poszukiwaniu błędów. Dzięki
temu na koniec wszystko działa
tak, jak powinno.

Pracuje na dużych zbiorach
danych, analizuje je i wyodrębnia
trendy. Dzięki temu tworzy
czytelne raporty ułatwiające
podejmowanie dobrych decyzji.

Układa etapy procesu i czuwa
nad jego terminową realizacją.
Prowadzi dokumentację
i zarządza pracą zespołu, by
zakończyć projekt z sukcesem.

Najczęściej wybierane kursy Coders Lab:
PROGRAMOWANIE

TESTOWANIE

ANALIZA
DANYCH

POZYCJONOWANIE

KUP TERAZ
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Praca w branży IT
Wybierz miejsce
Każde z nich ma inną specyfikę codziennej pracy.
Korporacja

Software House

Największe firmy, w jakich mogą pracować
programiści. Początkowe wymagania
w korporacjach mogą być nieco wyższe
niż w innych firmach. Plusem korporacji
są duże możliwości rozwoju i dobre
wynagrodzenie.

Przedsiębiorstwa tego typu zajmują się
tworzeniem oraz rozwijaniem oprogramowania na zamówienie. Pracownicy software
house’ów tworzą także specyfikacje funkcjo
nalne czy odpowiadają za testowanie aplikacji.

Agencja marketingowa

Start-up

Wykonują reklamy internetowe, banery,
mailingi, strony oraz złożone aplikacje web
owe. Praca w agencji marketingowej jest
bardziej dynamiczna, gdyż często pracuje
się przy kilku projektach jednocześnie.

To młode firmy, które często wdrażają nowe
produkty i technologie. Dobrze zarządzane
start-upy mogą stać się dużymi organizacja
mi. Twoja praca może mieć duży wpływ na
rozwój i dynamikę całej firmy.

Freelance

Studio gier

Zleceń możesz szukać od razu po
kursie. Dzięki nim wzbogacisz portfolio
i zdobędziesz dodatkowe doświadczenie.
Jesteś jednak jednocześnie szefem
i pracownikiem. Nagrodą jest swoboda –
Ty ustalasz reguły pracy.

Będziesz tu testować lub tworzyć jedne
z bardziej emocjonujących produktów
w branży IT. Oczekiwania wobec programistów i testerów są wysokie ze względu
na wygórowane wymagania użytkowników.

Wybierz branżę
Warto się wyspecjalizować!
•

bankowość

•

e-commerce

•

administracja publiczna

•

ubezpieczenia

•

sprzedaż, handel i usługi

•

edukacja

•

telekomunikacja

•

przemysł

•

marketing i media

•

ochrona zdrowia

Wybierz obszar prac
Branża IT oferuje naprawdę dużo możliwości.
•

architektura oprogramowania

•

administrowanie baz danych

•

administrowanie sieci

•

testowanie/QA

•

analiza danych i Data Science

•

cyberbezpieczeństwo

•

zarządzanie projektem

•

help desk

•

infrastruktura (Devops)

•

analiza systemowa
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Nasi absolwenci mogą pracować w takich firmach jak:

Zarobki w branży IT
To zawsze interesuje najbardziej! A my wiemy, że zarobki w branży IT są i wyróżniają się dużą stabilnością – nawet
mimo pandemii. Specjaliści z zakresu programowania, testowania czy analizy mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia –
dopasowane do ich doświadczenia.

Junior

MID

Senior

Programowanie

5 530 zł

8 360 zł

12 000 zł

Testowanie

4 890 zł

6 840 zł

10 080 zł

Analiza danych

4 950 zł

6 510 zł

8 520 zł

SEO

3 800 zł

5 500 zł

7 600 zł

Tabela zawiera kwoty brutto na podstawie www.wynagrodzenia.pl [dostęp: 04.2022 r.]

Przeczytaj także:

Zarobki w IT – w niektórych językach
programowania wzrosły nawet o 10%
Czytaj teraz
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OFERTA
CODERS LAB
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Nie wiesz, czy poradzisz sobie z programowaniem?
Sprawdź swoje możliwości na darmowym kursie
podstaw HTML-a i CSS-a i odbierz zniżkę na kurs IT!

Praktyczny kurs HTML-a i CSS-a to:
20 filmów wideo z prostymi instrukcjami i lekcjami naszego eksperta,

quizy i zadania sprawdzające zdobytą wiedzę z kolejnych lekcji,
nauka pracy w Visual Studio Code – popularnym i darmowym
edytorze kodu źródłowego.

ZACZNIJ NAUKĘ

Fascynują Cię dane?
Zrób pierwszy krok w świecie analityki z darmowym kursem
Analiza Danych i odbierz zniżkę na kurs Data Lab - Analityk Danych!

Praktyczny kurs Analiza Danych to:
Wprowadzenie do tematyki Data Science poprzez analizę realnego
przypadku biznesowego,
przystępna formuła, pozwalająca w łatwy i przyjemny sposób poznać
zawód analityka od praktycznej strony,
7 lekcji i tylko 15 minut potrzebnych na zapoznanie się z każdą z nich.

ZACZNIJ NAUKĘ
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Kursy Coders Lab
Nie wiesz, który kurs jest dla Ciebie? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy krótkie opisy wszystkich naszych kursów IT.
Dowiesz się, na czym one polegają i jakie cechy w danym zawodzie są mile widziane.

Dziedziny, których uczymy na kursach:

programowanie

testowanie

analiza danych

SEO

JavaScript Developer
Java Developer
Python Developer

Tester Manualny
Tester Automatyzujący

Data Lab – Analityk Danych
Python – Analiza danych
SQL – Analiza danych
Wizualizacja danych

Specjalista SEO

Najpopularniejsze kursy Coders Lab
BESTSELLER

Pakiet
Podstawowy

Pakiet
Profesjonalny

Pakiet
Premium

Pakiet
Pewna Praca

JavaScript
Developer

10 900 zł

12 900 zł

15 900 zł

19 900 zł

Java Developer

11 900 zł

13 900 zł

16 900 zł

20 900 zł

Python Developer

10 900 zł

12 900 zł

15 900 zł

19 900 zł

Tester Manualny

5 900 zł

7 900 zł

9 900 zł

11 900 zł

Data Lab –
Analityk Danych

11 900 zł

-

-

-

4 500 zł

-

-

-

Specjalista
SEO
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Pakiety kursów Coders Lab
BESTSELLER

Pakiet
Podstawowy

Pakiet
Profesjonalny

Pakiet
Premium

Pakiet
Pewna Praca

prework
zajęcia i warsztaty
projekt zaliczeniowy
Career Lab® z
Scrum Lab®
Portfolio Lab®

-

pakiet Full Stack

-

-

możliwość powtórzenia
dowolnych modułów kursu

-

-

międzynarodowy certyfikat
Scrum Developer (SDC™)

-

-

-

wsparcie ekspertów do
6 miesięcy po kursie

-

-

-

symulacja rozmowy
technicznej

-

-

-

rekomendacje ogłoszeń
pracy

-

-

-

pierwszeństwo
rekomendacji do
partnerów Coders Lab

-

-

-

Powyższa tabela przedstawia zawartość poszczególnych pakietów na przykładzie kursów programistycznych.
Więcej szczegółów na temat pakietów w Coders Lab znajdziesz na stronach 22–24

Kursy dla początkujących
JavaScript Developer

BESTSELLER

BESTSELLER

Pakiet
Podstawowy

Pakiet
Profesjonalny

Pakiet
Premium

Pakiet
Pewna Praca

10 900 zł

12 900 zł

15 900 zł

19 900 zł

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Na kursie nauczysz się programować tę część stron internetowych oraz aplikacji webowych, którą
użytkownicy widzą w swojej przeglądarce. Dostaniesz uporządkowaną wiedzę na temat programowania
w języku JavaScript. Dowiesz się także, jak korzystać z biblioteki React. Po kursie stworzone przez Ciebie
strony będą ładne, czytelne i intuicyjne dla użytkowników.
Jeśli chcesz szybko widzieć efekty swojej pracy – kurs i programowanie w JavaScript jest dla Ciebie.
dzienny (stacjonarnie lub online w Wirtualnej Klasie)
weekendowy (stacjonarnie lub online w Wirtualnej Klasie)
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Python Developer
BESTSELLER

Pakiet
Podstawowy

Pakiet
Profesjonalny

Pakiet
Premium

Pakiet
Pewna Praca

10 900 zł

12 900 zł

15 900 zł

19 900 zł

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Tu nauczysz się programować strony i aplikacje internetowe w taki sposób, by wykonywały dokładnie
to, czego się od nich oczekuje. Podczas nauki back-endowego języka Python poznasz tajniki pisania kodu
wykonywanego na serwerze, czyli w miejscu, którego zwykły użytkownik nie widzi i najczęściej nawet o nim
nie wie. Będziesz odpowiedzialny za logikę systemu oraz za to, aby część front-endowa dostała odpowiednie
informacje umożliwiające poprawne wyświetlanie w oknie przeglądarki.
Praca Python Developera wiąże się z wieloma wyzwaniami logicznymi i tworzeniem algorytmów. Wymaga
dobrej organizacji pracy i dbałości o szczegóły. Rzadko wymaga kontaktu z klientem.
dzienny (stacjonarnie lub online w Wirtualnej Klasie)
weekendowy (stacjonarnie lub online w Wirtualnej Klasie)

Java Developer
BESTSELLER

Pakiet
Podstawowy

Pakiet
Profesjonalny

Pakiet
Premium

Pakiet
Pewna Praca

11 900 zł

13 900 zł

16 900 zł

20 900 zł

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Nasz najbardziej wymagający kurs programowania. Dowiesz się na nim, jak działa język Java, nauczysz
się programować obiektowo i zaczniesz tworzyć logikę działania stron, aplikacji czy rozbudowanych
systemów bankowych. Ukończenie kursu otwiera drzwi do pracy w korporacjach, w których back-endowe
języki JAVA i C# są używane podczas realizacji dużych i zaawansowanych projektów software’owych.
Bycie java developerem wiąże się z pracą w dużych zespołach. Często realizujesz tylko
wycinek dużej aplikacji czy systemu. Projekty zajmują czasami wiele miesięcy.
dzienny (stacjonarnie lub online w Wirtualnej Klasie)
weekendowy (stacjonarnie lub online w Wirtualnej Klasie)
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Tester Manualny
BESTSELLER

Pakiet
Podstawowy

Pakiet
Profesjonalny

Pakiet
Premium

Pakiet
Pewna Praca

5 900 zł

7 900 zł

9 900 zł

11 900 zł

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Najkrótszy i najmniej intensywny z naszych kursów. W ramach kursu Testera Manualnego (w pakietach
Profesjonalnym, Premium oraz Pewna Praca) zdajesz egzamin i otrzymujesz niezależny, międzynarodowy
certyfikat ISTQB. Dzięki niemu zdecydowanie łatwiej będzie Ci znaleźć pracę w zawodzie. W trakcie kursu
nauczysz się metodologii i narzędzi przeprowadzania testów oprogramowania, które weryfikują, czy działa
ono zgodnie z wymaganiami klienta. Dodatkowo przy wyborze pakietów Premium i Pewna Praca, skończysz
dodatkowy kurs – Tester Automatyzujący. To na pewno wyróżni Cię na rynku pracy.

dzienny (stacjonarnie lub online w Wirtualnej Klasie)
weekendowy (stacjonarnie lub online w Wirtualnej Klasie)
wieczorowy (online w Wirtualnej Klasie)

Nie wiesz, co wybrać?

Zobacz, w którym obszarze IT najlepiej
się odnajdziesz!
Zrób test predyspozycji

Specjalista SEO
Cena kursu: 4 500 zł
Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Z połączenia IT z digital marketingiem wychodzi SEO, czyli optymalizacja witryn pod wymagania wyszukiwarek.
W zaledwie 9 tygodni opanujesz umiejętności niezbędne na stanowisku junior SEO specjalisty. Kurs Specjalista
SEO jest stworzony we współpracy z liderami na rynku SEO, czyli firmami Artefakt, Widzialni.pl, Sunrise
System, Grupą TENSE i Semahead. Na kursie zdobędziesz umiejętności niezbędne do wykonania audytu strony,
przygotowania strategii działań SEO i rekomendacji działań optymalizacyjnych w zakresie fraz kluczowych
i contentu, struktury strony i linkowania. Nauczysz się też samodzielnie wdrażać zmiany optymalizacyjne
z wykorzystaniem poznanych języków programowania.
weekendowy (online w Wirtualnej Klasie)
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Data Lab – Analityk Danych
Cena kursu: 11 900 zł
Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Data Lab – Analityk Danych to kompleksowy kurs rozwijający kompetencje Data Science. Umożliwia
on nauczenie się m.in. podstaw statystyki, analizy danych, programowania oraz wizualizacji danych.
A wszystko w oparciu o autorski program i pod okiem doświadczonych ekspertów.
weekendowy (online w Wirtualnej Klasie)

Kurs Data Lab – Analityk Danych składa się z następujących modułów tematycznych:

Wstęp do analizy danych
W praktyczny sposób i bez wcześniejszego przygotowania czy doświadczenia zdobędziesz wiedzę i umiejętności
niezbędne do zrobienia pierwszego kroku w stronę świata analizy danych. Nauczysz się podstaw statystyki,
wykorzystywać łańcuch Data Science oraz podstawowej analizy danych.

Python – analiza danych
Znajomość podstaw programowania to kolejny ważny krok w Data Science. Ułatwi Ci to czyszczenie danych
z wartości brakujących, uszkodzonych lub podatnych na błędy. To niezbędna umiejętność dla każdego analityka
danych, który pracuje na dużych zbiorach danych.

SQL – analiza danych
Dzięki pogłębionej znajomości języka SQL sprawnie wyszukasz konkretne dane w bazie i zyskasz czas na to,
co najważniejsze – dokładną analizę.

Wizualizacja danych
Ostatni moduł kursu Data Lab – Analityk Danych pozwoli Ci odkryć sedno analizy danych. Opanujesz opowiadanie
historii i czytelne obrazowanie danych. Dzięki temu lepiej je rozumiesz, zaczniesz sprawniej formułować wnioski
i podejmować właściwe decyzje.
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Kursy dla zaawansowanych
Tester Automatyzujący
Cena kursu: 4 500 zł
Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Następny krok w karierze testera manualnego. Opanowanie automatyzacji testów pozwoli Ci poszerzyć swoje
umiejętności i rozpocząć przygodę z programowaniem. Dzięki kursowi opanujesz wykorzystanie automatów
testowych w codziennej pracy oraz opanujesz obsługę najpopularniejszych frameworków stosowanych do
testów automatycznych.
Na kursie wymagamy podstawowej wiedzy z zakresu testowania manualnego.
weekendowy (online w Wirtualnej Klasie)

JS, React, Redux dla programistów
Cena kursu: 4 500 zł
Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Dzięki kursowi II stopnia w krótkim czasie poszerzysz swoją wiedzę o zaawansowany JavaScript, React oraz
Redux. Zrealizujesz projekty SPA (single-page-application) z wykorzystaniem React Router. Dowiesz się, jak
stworzyć logikę aplikacji dzięki najnowszym technikom programowania obiektowego i funkcyjnego. Elementem
kursu są także nauka korzystania z biblioteki React Redux oraz realizacja połączenia z serwerami REST API.
Na kursie wymagamy znajomości HTML5 i CSS3 w stopniu średnio zaawansowanym, podstawowej
znajomości języka JavaScript oraz umiejętności obsługi narzędzi deweloperskich Google Chrome.
wieczorowy (online w Wirtualnej Klasie)

Node.js dla programistów
Cena kursu: 4 500 zł
Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Kurs II stopnia umożliwia uzupełnienie kompetencji front-endowych o back-endowe i zostanie full
stack developerem. Nauczysz się pisać własne skrypty, dzięki którym zautomatyzujesz część zadań
programistycznych w codziennej pracy. Zdobycie umiejętności związanych z Node.js zwiększa Twoją
konkurencyjność i otwiera przed Tobą nowe możliwości w branży IT. Dla Ciebie oznacza to możliwość
aplikowania na bardziej wymagające stanowiska.
Na kursie wymagamy znajomości podstawowych zagadnień z zakresu programowania i algorytmiki.
wieczorowy (online w Wirtualnej Klasie)
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Docker – Wstęp do Konteneryzacji
Cena kursu: 1 990 zł
Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Docker to zbiór bardzo funkcjonalnych narzędzi. Pozwala uruchomić procesy w tzw. kontenerach, czyli
odizolowanych środowiskach. Kurs Docker jest odpowiedni zarówno dla juniorów, którzy chcą wyróżnić się na
tle konkurencji, jak i specjalistów, którzy nie mają jeszcze doświadczenia z tą technologią. Znajomość Dockera
jest coraz częściej wykorzystywana w zespołach IT. Umiejętność posługiwania się tym narzędziem daje Ci więc
przewagę na rynku pracy.
Na kursie wymagamy znajomości Git-a, podstawowych poleceń i umiejętność instalowania aplikacji Linuksa
oraz znajomość jednego z języków programowania.
weekendowy (online w Wirtualnej Klasie)

SCRUMstudy Scrum Developer Certified
Cena kursu: 2 100 zł
Do ceny dla firm należy doliczyć 23% VAT

Kurs akredytowany przez organizację certyfikującą SCRUMstudy realizujemy we współpracy z Altkom
Akademia – liderem na rynku szkoleń biznesowych. Międzynarodowy Certyfikat Scrum Developer Certified
(SDC™) potwierdza, że masz wiedzę umożliwiającą zastosowanie Scrum w projektach. Zrozumienie samej
metodyki z kolei usprawnia pracę, zwiększa Twoją skuteczność i wartość na rynku pracy.
Scrum Developer Certified (SDC™) jest podstawowym szkoleniem skierowanym do członków zespołów
Scrum, wszystkich osób współpracujących z takimi zespołami oraz osób, które w przyszłości chcą pracować
w zespołach Scrum.
weekendowy (online)

Baza Wiedzy Coders Lab
Chcemy ułatwić Ci dostęp do ważnych informacji z branży IT. Wszystko, co przyda
Ci się w trakcie przebranżowienia, znajdziesz w jednym miejscu.
W Bazie Wiedzy umieściliśmy m.in. informatory ze szczegółowymi opisami
naszych kursów, raporty z unikatowymi danymi na temat branży IT oraz linki do
nagrań naszych webinarów.

Sprawdź
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Korzyści z kursów Coders Lab

Otrzymasz zestaw kursów
dopasowany do Twoich celów
Na podstawie wieloletniej współpracy z pracodawcami
oraz pracuj.pl opracowaliśmy zestawy kursów, z którymi
zrealizujesz swoje cele. Dzięki nim zdobędziesz odpowiednie
kompetencje, uzupełnisz brakującą wiedzę z branży IT,
zyskasz przewagę podczas rekrutacji i szybko znajdziesz
zatrudnienie.

Znajdziesz pracę do 6 miesięcy po
kursie
Naszym celem jest Twój sukces i rozpoczęcie kariery w
IT. Dzięki pakietowi Pewna Praca (w przypadku realizacji
kursu programistycznego) zdobędziesz kompetencje
zarówno front-, jak i back-end oraz zrobisz kurs Scrum
Developer (SDC™) z międzynarodowym certyfikatem.
Ponadto, w każdym z kursów realizowanych w pakiecie
Pewna Praca, przez 6 miesięcy po zakończeniu kursu
będziesz pod indywidualną opieką mentora oraz doradcy
kariery. Z takim przygotowaniem bez problemu odpowiesz
na aktualne potrzeby pracodawców.

Nauczysz się pracować
w metodologii Scrum*
Na naszych kursach, podczas symulacji pracy w zespole
Scrum poznasz praktyczne aspekty tej metodologii.
Dostaniesz też możliwość potwierdzenia tej wiedzy oraz
umiejętności międzynarodowym certyfikatem Scrum
Developer Certified (SDC™) uznawanym przez pracodawców
na całym świecie. Uczymy Cię pracy w metodologii Scrum,
ponieważ obecnie większość zespołów IT wykorzystuje ją
w codziennej pracy. Im wcześniej ją poznasz, tym większa
jest Twoja przewaga nad konkurencją.

Możesz skorzystać z różnych form
finansowania
Od początku oferujemy Ci szereg udogodnień
umożliwiających optymalizację kosztów nauki
i doskonalenia kompetencji potrzebnych w branży IT.
Zniżki dla absolwentów czy możliwość rozłożenia ceny
kursu na nieoprocentowane raty – to tylko niektóre nasze
propozycje wsparcia.

Masz gwarancję jakości i satysfakcji
Twój sukces i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Dlatego
jako jedyna szkoła IT w autorskim systemie e-learningowym
regularnie monitorujemy Twoje postępy. Wiemy, które
elementy programu sprawiły Ci trudność, które zostały
przyswojone z łatwością. To pozwala nam uczyć skutecznie,
doskonalić materiały i udzielać Ci potrzebnego wsparcia.
Chcemy, żebyś czuł się pewnie ze zdobytymi nowymi
kompetencjami IT.

Skompletujesz portfolio*
W Coders Lab od pierwszych godzin zajęć zdobywasz
praktyczne umiejętności – pod okiem specjalistów
w swojej dziedzinie. Z każdym etapem naszego kursu IT
rośnie Twoje portfolio (np. kurs Java Developer skończysz
z nawet 12 gotowymi projektami). Już na początku swojej
drogi możesz pochwalić się wynikami intensywnej pracy.
W końcu portfolio to element, który pozwala rekruterom
ocenić Twoje umiejętności i często decyduje o zatrudnieniu.

Dostaniesz wsparcie HR w IT
Wejście do branży IT wymaga kompetencji technicznych oraz umiejętności autoprezentacji. W tym celu
stworzyliśmy Career Lab – program wsparcia HR. Z naszą pomocą dopracujesz swoje CV, przygotujesz się do udziału
w rekrutacjach i sprawdzisz się w nowej roli.
*dotyczy kursów programistycznych (Python Developer, Java Developer oraz JavaScript Developer)
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NAUKA
W CODERS LAB
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Elementy kursu
Prework
To pierwszy etap każdego kursu. Znajdziesz w nim materiały, dzięki którym podczas pracy własnej przyswoisz wiedzę
niezbędną do realizacji programu kursu. Przejście preworku jest warunkiem udziału w kursie. W razie pytań lub problemów
możesz liczyć na wsparcie mentora.
PAMIĘTAJ! Prework – w zależności od wybranego kursu – może wyglądać nieco inaczej.

Zajęcia stacjonarne4
Stacjonarne zajęcia z wykładowcą i grupą odbywają się w siedzibie Coders Lab w danym mieście. Grupy liczą od 10 do 18
osób. To dobra forma nauki dla osób, które w domu nie mają odpowiednich warunków i nie mogą się w nim skoncentrować.
Zajęcia stacjonarne to także codzienna dawka motywacji. Spotkania z wykładowcą i grupą to świetna okazja, żeby zadać
wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zajęcia z wykładowcą i grupą na żywo5
Podstawą kursu zdalnego jest nauka w Wirtualnej Klasie. Zajęcia odbywają się na platformie do komunikacji grupowej
(Zoom). Dzięki temu wiedzę z zakresu IT zdobywasz z dowolnego miejsca w kraju czy na świecie. Nie tracisz też cennego
czasu na dojazdy.

Praca własna
Otrzymasz od nas materiały do nauki własnej, które będziesz realizować na platformie LMS Coders Lab zgodnie
z harmonogramem. Celem samodzielnej nauki jest przygotowanie Cię do zajęć z wykładowcą i grupą oraz powtórzenie
i utrwalenie nowych umiejętności po zajęciach.

Projekt końcowy
Projekt końcowy jest podsumowaniem wiedzy zdobytej podczas całego kursu. Jego celem jest utrwalenie i zintegrowanie
zdobytych umiejętności. Dzięki realizacji projektu końcowego w praktyce zastosujesz nowe umiejętności i wzbogacisz
portfolio o pierwszy autorski projekt – może być on związany np. ze stroną www lub aplikacją.

Egzamin6
Niektóre z naszych kursów kończą się także egzaminem lub przygotowują do przystąpienia do niego. Dzięki temu zdobywasz
dodatkowe – także międzynarodowe – potwierdzenie zdobytych kompetencji. Egzaminy są zarówno wewnętrzną formą
sprawdzenia wiedzy, jak i zewnętrzną (np. w przypadku kursu testerskiego czy związanego z metodologią Scrum).

Wsparcie mentora
W trakcie całego kursu możesz liczyć na wsparcie mentora grupy. To on regularnie monitoruje Twoje postępy (np. dzięki
naszej autorskiej platformie e-learningowej), motywuje Cię do pracy i pomaga na każdym etapie nauki. Wszelkie pytania czy
wątpliwości związane z przerabianym materiałem kierujesz właśnie do mentora. Wystarczy, że napiszesz do niego i na
pewno możesz liczyć na odpowiedź.

WAŻNE!
Szczegółowe elementy produktów dostępnych w naszej ofercie
są opisane w informatorach dotyczących konkretnego kursu.

Dotyczy kursów stacjonarnych i wieczorowych
Dotyczy kursów online
6.
Dotyczy kursów: JavaScript Developer, Java Developer, Python Developer, Tester Manualny (w wybranych pakietach), SCRUMstudy Scrum Developer Certified
4.

5.
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Wykładowcy i mentorzy
Na żadnym etapie kursu w Coders Lab nie zostajesz sam. Towarzyszą Ci wykładowcy i mentorzy, których uważnie
rekrutujemy. W końcu efekty ich pracy są naszą wizytówką. Postawiliśmy więc na doświadczonych specjalistów, którzy
nauczą Cię danej dziedziny i udzielą wsparcia w trakcie całego kursu.

Kim jest wykładowca?
Z wykładowcą masz stały kontakt podczas zajęć. W zależności od długości i rozległości
tematyki kursu, rolę wykładowcy może pełnić kilka różnych ekspertów w danej
dziedzinie.

Do zadań wykładowcy należy:

prowadzenie
praktycznych zajęć

wsparcie
i odpowiadanie na
pytania w trakcie zajęć

monitorowanie
postępów w nauce
w trakcie zajęć

Kim jest mentor?
Mentor jest merytorycznym opiekunem Twojego kursu – jeden przez cały czas.
Na Slacku możesz konsultować z nim dowolne zagadnienia z zakresu merytorycznego
kursu. Mentor może być też wykładowcą na całym kursie lub na jego części.

Do zadań mentora należy:

wprowadzenie Cię
w charakterystykę
i plan kursu

analiza postępów całej
grupy i wsparcie w
realizacji programu

egzaminowanie
i sprawdzanie
projektów końcowych
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Tryby
Niezależnie od trybu, który wybierzesz, na każdym kursie jest przerabiany ten sam materiał.

Tryb dzienny
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–17:00. Dzięki temu możemy Ci
zagwarantować krótki czas nauki.
Ten tryb zajęć jest dla osób, które:
• w możliwie najkrótszym czasie chcą zyskać nowe kompetencje.
Co wyróżnia tryb dzienny?
• codzienny i intensywny kontakt z zagadnieniami IT,
• szybkie efekty – to najbardziej efektywna forma nauki.

Tryb weekendowy
Zajęcia co drugi tydzień w soboty i niedziele w godz. 9:00–17:00. Taki kurs wymaga
jednak dyscypliny i systematycznej nauki między zajęciami.
Ten tryb zajęć jest dla osób, które:
• chcą połączyć kurs z pracą lub studiami,
• nie chcą rzucać pracy przed zdobyciem nowego zawodu.
Co wyróżnia tryb weekendowy?
• spokojniejsze tempo – materiał jest rozłożony na kilka miesięcy,
• więcej czasu na poukładanie nowej wiedzy między zajęciami.

Tryb wieczorowy7
Zajęcia wieczorami i w weekendy przeważnie w godz. 18:30–21:30. Dzięki temu kurs
może trwać zaledwie 5 tygodni.
Ten tryb zajęć jest dla osób, które:
• chcą połączyć kurs z pracą lub studiami,
• planują szybkie zdobycie nowego zawodu.
Co wyróżnia tryb wieczorowy?
• interaktywne zajęcia na żywo 2-3 razy w tygodniu,
• czasu na poukładanie nowej wiedzy między zajęciami.

7

Tryb wieczorowy dotyczy kursów Tester Manualny, JS, React, Redux dla programistów i Node.js.
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Pakiety
Poniżej znajdziesz 4 wyjątkowe pakiety dostępne w Coders Lab, przedstawione na przykładzie oferty kursów
programistycznych. Wybierz ten pakiet, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom!

Pakiet Podstawowy
Zestaw kursów dobrany do celów

Wiedza podstawowa
Portfolio developera

Liczba kursów (łącznie): 2

Liczba projektów (łącznie): 6

•

prework I stopnia

•

projekt warsztatowy: 5

•

kurs I stopnia

•

projekt końcowy: 1

Gwarancja jakości Coders Lab

Pewne wsparcie Coders Lab

Liczba egzaminów (łącznie): 2

Finansowanie w Coders Lab:

•

egzamin po 1 bloku

•

zniżka na kolejny kurs

•

egzamin po 2 bloku

•

możliwość rozłożenia ceny kursu na
nieoprocentowane raty

•

gwarancja zwrotu pieniędzy za
niewykorzystaną część kursu

Pakiet Profesjonalny

Wiedza rozszerzona

Zestaw kursów dobrany do celów

Portfolio developera

Liczba kursów (łącznie): 2

Liczba projektów (łącznie): 8

•

prework I stopnia

•

projekt warsztatowy: 5

•

kurs I stopnia

•

projekt końcowy: 1

•

projekt Scrum Lab: 1

•

projekt Portfolio Lab: 1

Gwarancja jakości Coders Lab

Pewne wsparcie Coders Lab

Liczba egzaminów (łącznie): 2

Finansowanie w Coders Lab:

•

egzamin po 1 bloku

•

zniżka na kolejny kurs

•

egzamin po 2 bloku

•

możliwość rozłożenia ceny kursu na
nieoprocentowane raty

•

gwarancja zwrotu pieniędzy za
niewykorzystaną część kursu

Wsparcie HR w IT

Praca w metodyce Scrum

Career Lab:

Trening Scrum:

•

konsultacje CV

•

•

rozmowa próbna z HR

•

techniczne zadania rekrutacyjne

•

pakiet materiałów

Scrum Lab
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Pakiet Premium

Przewaga w rekrutacji

BESTSELLER

Zestaw kursów dobrany do celów

Portfolio developera

Liczba kursów (łącznie): 4

Liczba projektów (łącznie): 11

•

prework I stopnia

•

projekt warsztatowy: 5

•

kurs I stopnia

•

projekt końcowy: 1

•

prework II stopnia

•

projekt Scrum Lab: 1

•

kurs II stopnia

•

projekt Portfolio Lab: 1

•

projekt Full Stack: 3

Gwarancja jakości Coders Lab

Pewne wsparcie Coders Lab

Liczba egzaminów (łącznie): 3

Finansowanie w Coders Lab:

•

egzamin po 1 bloku

•

zniżka na kolejny kurs

•

egzamin po 2 bloku

•

•

egzamin Full Stack

możliwość rozłożenia ceny kursu na
nieoprocentowane raty

•

gwarancja zwrotu pieniędzy za
niewykorzystaną część kursu

Wsparcie HR w IT

Praca w metodyce Scrum

Career Lab:

Trening Scrum:

•

konsultacje CV

•

•

rozmowa próbna z HR

•

techniczne zadania rekrutacyjne

•

pakiet materiałów

Scrum Lab

Gwarancja satysfakcji Coders Lab
Utrwalenie wiedzy:
•

możliwość powtórzenia każdego
modułu kursu w terminie 6 miesięcy

•

bezterminowy dostęp do materiałów
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Pakiet Pewna Praca

Szybkie zatrudnienie

Zestaw kursów dobrany do celów

Portfolio developera

Liczba kursów (łącznie): 5

Liczba projektów (łącznie): 11

•

prework I stopnia

•

projekt warsztatowy: 5

•

kurs I stopnia

•

projekt końcowy: 1

•

prework II stopnia

•

projekt Scrum Lab: 1

•

kurs II stopnia

•

projekt Portfolio Lab: 1

•

kurs Scrum Developer Certified (SDC™)

•

projekt Full Stack: 3

Gwarancja jakości Coders Lab

Pewne wsparcie Coders Lab

Liczba egzaminów (łącznie): 4

Finansowanie w Coders Lab:

•

egzamin po 1 bloku

•

zniżka na kolejny kurs

•

egzamin po 2 bloku

•

•

egzamin Full Stack

możliwość rozłożenia ceny kursu na
nieoprocentowane raty

•

egzamin Scrum Developer Certified (SDC™)

•

gwarancja zwrotu pieniędzy za
niewykorzystaną część kursu

Wsparcie HR w IT

Praca w metodyce Scrum

Career Lab:

Trening Scrum:

•

konsultacje CV

•

•

rozmowa próbna z HR

•

techniczne zadania rekrutacyjne

•

pakiet materiałów

Scrum Lab

Gwarancja satysfakcji Coders Lab

Pewna praca

Utrwalenie wiedzy:

Start kariery w IT:

•

możliwość powtórzenia każdego
modułu kursu w terminie 6 miesięcy

•

indywidualna opieka mentora do czasu
znalezienia pracy (do 6 miesięcy)

•

bezterminowy dostęp do materiałów

•

indywidualna opieka doradcy kariery do czasu
znalezienia pracy (do 6 miesięcy)

•

rekomendacja ofert pracy

•

pierwszeństwo przy rekomendacji
kandydatów do firm partnerskich

•

symulacja rozmowy technicznej

•

zwrot kosztu pakietu Pewna Praca w
przypadku nieznalezienia pracy 6 mies po
kursie
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Pewna Praca w IT
w 6 miesięcy po kursie

Na pakiet Pewna Praca
składają się m.in.:
• kurs Scrum Developer (SDC™) z międzynarodowym certyfikatem (dotyczy wyłącznie kursów
programistycznych),
• indywidualna opieka programistów, praktyków
pracujących w wiodących firmach technologicznych,
• indywidualna opieka doradcy kariery,
• symulacja rozmowy technicznej z rekruterem IT,
• zwrot kosztów w przypadku nieznalezienia pracy
do 6 miesięcy po kursie.

Dowiedz się więcej
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Wsparcie kariery w Coders Lab
W Coders Lab przykładamy bardzo dużą wagę do tego, żebyś jak najszybciej znalazł pracę po naszym kursie. Tak powstał
skrupulatnie przygotowany zestaw programów wsparcia kariery, dzięki którym zyskasz przewagę nad konkurencją. Poniżej
znajdziesz informacje prezentujące zawartość pakietu Pewna Praca na przykładzie oferty kursów programistycznych.
Pakiet
Podstawowy

Pakiet
Profesjonalny

Pakiet
Premium

Pewna Praca

-

-

-

Career Lab

-

Portfolio Lab

-

Full Stack

-

Pakiet
Pewna Praca

-

Pewna Praca
Znajdź pracę w branży IT do 6 miesięcy po kursie! W tym celu regularnie otrzymasz od nas rekomendacje ofert
pracy i zyskasz pierwszeństwo w poleceniach do firm partnerskich.
W pakiecie znajdują się również:
• Scrum Developer (SDC™) z międzynarodowym certyfikatem,

• symulacja rozmowy technicznej,

• indywidualna opieka mentora i doradcy kariery,

• zwrot kosztów w przypadku nieznalezienia pracy do 6 miesięcy
po kursie.

Gwarancja satysfakcji
Gwarantujemy Ci swobodny dostęp do wiedzy i zadań – także po kursie. Możesz do nich wracać samodzielnie
w domu lub powtórzyć moduł z inną grupą kursantów.
W ramach gwarancji dostajesz:
• możliwość powtórzenia dowolnego modułu kursu przez 6 msc po
kursie,

• bezterminowy dostęp do materiałów na platformie LMS.

Career Lab
Akredytowany przez portal Pracuj.pl program wspierający w poszukiwaniu pracy. W ramach programu dostajesz
szereg materiałów przygotowujących do zrobienia CV oraz do rozmów rekrutacyjnych, a dodatkowo:
• indywidualną konsultację Twojego CV,
• symulację rozmowy oraz bazę przykładowych pytań oraz zadań
rekrutacyjnych z odpowiedziami,

• poradnik, jak założyć i prowadzić własną działalność
gospodarczą.
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Scrum Lab
Nauczymy Cię pracy w zespole programistycznym. Komunikacja oraz znajomość narzędzi i standardów pracy
grupowej jest bardzo ważna. Dzięki Scrum Lab weźmiesz udział w tygodniowym projekcie zdalnym symulującym
codzienną pracę programisty.
W ramach Scram Lab nauczysz się:
• metodyk Scrum i Kanban,

• gitflow i code review.

• narzędzi Trello i Github,

Portfolio Lab
Pracodawcy oceniają Twoje zdolności nie na podstawie dyplomu, ale wykonanych projektów. Dlatego potrzebujesz
portfolio! W ten sposób pokażesz im Twoje realne umiejętności.
W ramach Portfolio Lab pod okiem opiekuna przygotujesz dodatkowy projekt i:
• wyróżnisz się na tle innych kandydatów,

• sprawdzisz w praktyce, na czym polega praca freelancera.

• utrwalisz wiedzę zdobytą podczas kursu,

Full Stack
To dodatkowe 6 tygodni zajęć zdalnych. Dzięki nim połączysz umiejętności front-endowe z back-endowymi
i zwiększysz swoje szanse na rynku!
Dzięki temu:
• Twoje CV jest bardziej konkurencyjne spośród wszystkich junior
developerów,

• będzie Ci łatwiej współpracować z programistami o innej
specjalizacji.

• będziesz gotowy do realizacji poważniejszych zadań
programistycznych,

Przeczytaj także:

Jak przygotować się do rozmowy
rekrutacyjnej? Start dla Juniora
Czytaj teraz
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Pracodawcy
Oni wiedzą, że warto zatrudnić absolwentów Coders Lab. Sprawdź, dlaczego!

Sylwia Kaiser
senior recruitment specialist, SPOC
Z Coders Lab współpracujemy od kilku lat, najczęściej podczas kampanii rekrutacyjnych
skierowanych do junior developerów. Na pokładzie naszej firmy pracuje wielu absolwentów tej
szkoły. Wiemy, że przychodzą do nas osoby z solidnymi podstawami programowania, nierzadko
dużo bardziej zmotywowane niż inni kandydaci. Wspólnie udało nam się także przeprowadzić
warsztat dla kursantów, w ramach którego wyłoniliśmy stażystę (aktualnie jest to już nasz
pełnoetatowy pracownik).

Andrzej Szylar
CEO, Global4Net
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z absolwentami Coders Lab. Dzięki swojej pasji
świeżo upieczeni developerzy podchodzą do obowiązków z dużym zaangażowaniem i są
wysoce zmotywowani. Choć nasze projekty wykorzystują nowoczesne rozwiązania i wymagają
eksperckiej wiedzy, to z chęcią aktywnie uczestniczą w spotkaniach projektowych naszych
zespołów.

Michał Piórkowski
CEO, Visuality
Najfajniejsze w absolwentach Coders Lab jest to, że są to ludzie z bardzo różnych dziedzin.
Potem w trakcie pracy osoby te pokazują totalnie inne podejście do problemów. Bardzo ważne
jest też to, że Coders Lab kładzie silny nacisk na testowanie ludzi, którzy kończą kursy. Jako
pracodawca mam pewność, że osoba po Coders Lab prezentuje konkretny poziom. Dodatkowo
wiem, że jest silnie zmotywowana przez to, że zmieniła branżę.

Partnerzy kursów Coders Lab
Chcemy pomóc Ci w znalezieniu świetnej pracy. Właśnie dlatego współpracujemy z wiodącymi firmami technologicznymi,
które regularnie zatrudniają naszych absolwentów. To szansa na szybki start w międzynarodowej branży IT oraz gwarancja
ciekawych projektów.

Masz pytania dotyczące Partnerów kursów Coders Lab? Skontaktuj się z naszym Doradcą Klienta.
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Absolwenci Coders Lab
Poznaj zdanie tych, którzy już znaleźli swoje miejsce w branży IT!

Stanisław Gregor
JAVASCRIPT DEVELOPER, WCZEŚNIEJ STUDENT INFORMATYKI

Zawsze chciałem być programistą. Niestety studia informatyczne wyglądały zupełnie inaczej
niż to sobie wyobrażałem. Zacząłem zastanawiać się, jaką inną drogę mogę obrać i wtedy
przypomniałem sobie o istnieniu szkół programowania. Decyzja była bardzo trudna, ale
jednocześnie w tamtym momencie zdawała się dla mnie być najlepszą opcją. Nie chciałem
rezygnować z marzeń o pracy w IT.

Więcej

Ewelina Sierżańska
TESTER MANUALNY, WCZEŚNIEJ PRZEDSIĘBIORCZYNI

Wszystko zmieniło się, gdy postanowiłam założyć własny sklep internetowy. Był to bardzo
złożony projekt. Formularze zamówień, strony produktów, podglądy zdjęć – każdy element
sklepu musiał działać doskonale. Doświadczenie przy testowaniu sklepu sprawiło, że chciałam
poszerzyć o wiedzę i ukończyć kurs Testera Manualnego w szkole Coders Lab. Okazało się, że
kurs był niezwykle intensywny, ale egzamin zdałam za pierwszym razem!

Więcej

Bartosz Biskupski
PROGRAMISTA BACK-END, WCZEŚNIEJ LOGISTYK

Zawodowo nigdy wcześniej nie byłem związany z IT. Studiowałem stosunki międzynarodowe. Po
studiach zacząłem pracować w zawodzie, ale nie dawało mi to możliwości rozwoju zawodowego
i finansowego. Kilka razy pojawiał się u mnie pomysł zmiany branży na IT. Zacząłem się uczyć
Pythona zanim jeszcze wpadłem na pomysł wzięcia udziału w bootcampie. W międzyczasie
znalazłem stacjonarny kurs Coders Lab w Poznaniu.

Więcej

Jonasz Urban
DATA ANALYST, WCZEŚNIEJ AMBASADOR MARKI

Pracowałem w obsłudze klienta, jednak stwierdziłem, że chcę zmienić kierunek mojej kariery.
Promotor mojej pracy inżynierskiej zasugerował mi rozwój w kierunku analizy danych. Na własną
rękę zacząłem uczyć się Excela, SQL-a i ogólnie statystyki. Następnie szukałem kursów. Tak
trafiłem na Coders Lab. Po kursie SQL – Analityk Danych znalazłem pracę w nowym zawodzie.

Więcej
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FINANSOWANIE
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Jak mogę sfinansować naukę?
1. Płatność ze środków własnych
– Jednorazowa płatność
– Raty Coders Lab

2. Płatność ratalna
– Raty 0% (z możliwością odroczenia i urlopu od spłaty)

3. Płatność ze środków zewnętrznych
– Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych (PARP)
– Dofinansowanie z Urzędu Pracy

4. Finansowanie dla obcokrajowców

Płatność ze środków własnych
Jednorazowa płatność
Zapłać całą cenę kursu za jednym razem, bez żadnych opłat i dodatkowych formalności.
W razie rezygnacji zwracamy nadpłacone środki.
Możesz opłacić kurs za pomocą jednorazowego przelewu tradycyjnego lub za pomocą PayU w naszym sklepie.

Przykładowy harmonogram płatności dla kursu
Java Developer w Pakiecie Profesjonalnym:

Jakie warunki muszę spełnić?
• Żadnych :)

12 900 zł – jednorazowa płatność

Raty Coders Lab
Bez oprocentowania i udziału instytucji finansowych. Bez dodatkowych kosztów i formalności.
Możliwość rezygnacji z kursu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Płatność za bloki
Najchętniej wybierana forma płatności. Dzielimy ją na kilka części. Wpłacasz środki przed przystąpieniem do kolejnego
etapu kursu. Dokładny podział kwot oraz termin płatności są zależne od konkretnego kursu oraz pakietu, który
wybierzesz.
Przykładowy harmonogram płatności dla kursu
JavaScript Developer w Pakiecie Profesjonalnym:

Jakie warunki muszę spełnić?
• Ukończone 18 lat

2 300 zł – opłata rezerwacyjna, w terminie 7 dni od
podpisania umowy
4 300 zł – na 3 tygodnie przed rozpoczęciem I bloku
3 300 zł – przed rozpoczęciem II bloku
3 000 zł – przed rozpoczęciem III bloku
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Płatność ratalna
Raty 0%
Możliwość rozłożenia płatności na niskie raty bez oprocentowania.
Minimum formalności. Możliwość rezygnacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Raty PayU 0%
Podczas płatności w naszym sklepie możesz skorzystać z rat PayU. Cały proces zamkniesz nawet w 15 minut. Raty dotyczą
całego kosztu kursu i są nieoprocentowane. Płatność za kurs możesz podzielić na 3, 5, 6 lub 10 rat.
Ta forma płatności nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
Szczegółowe informacje dotyczące wysokości rat znajdziesz na stronie konkretnego kursu, który Cię interesuje. W polu
„rodzaj płatności” wybierz opcję „Raty PayU 0%” i sprawdź, jak wygląda spłata rat.
Przykładowy harmonogram płatności dla kursu
JavaScript Developer w Pakiecie Profesjonalnym:
3 raty = 4 300 zł miesięcznie
5 rat = 2 580 zł miesięcznie
6 rat = 2 150 zł miesięcznie
10 rat = 1 290 zł miesięcznie

Jakie warunki muszę spełnić?
• Ukończone 18 lat
• Posiadanie polskiego obywatelstwa
• Konto w polskim banku

Raty w banku Santander
Z możliwością odroczenia i urlopu od spłaty. Masz możliwość skorzystania z 0% rat Santander, które pozwalają na
odroczenie pierwszej płatności nawet o 3 miesiące. Maksymalna kwota, która podlega odroczeniu to 10 000 zł (jeżeli
kurs jest droższy możesz dopłacić brakującą różnicę). Pożyczkę możesz rozłożyć na 20, 30 lub 40 rat.

Przykładowy harmonogram płatności dla kursu
JavaScript Developer w Pakiecie Profesjonalnym:
20 rat = 595 zł miesięcznie
30 rat = 397 zł miesięcznie
40 rat = 298 zł miesięcznie

Jakie warunki muszę spełnić?
• Ukończone 18 lat
• Posiadanie polskiego obywatelstwa
• Konto w polskim banku
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Płatność ze środków zewnętrznych
Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych (PARP)
• Dla przedsiębiorców mikro, małych i średnich firm oraz ich pracowników, samozatrudnionych i osób indywidualnych.
• Należy zgłosić się około 1,5 miesiąca przed rozpoczęciem kursu.
• Każde województwo ma swojego Operatora, który rozdziela dofinansowanie w danym regionie.
• Dofinansowanie obejmuje od 50% do 80% ceny wybranego kursu.
Województwa mazowieckie i pomorskie są wyłączone z dofinansowań z Bazy Usług Rozwojowych.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy
• Dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
• Zgłoś się około 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.
• Wysokość dofinansowania zależy od Twojego Urzędu Pracy (maksymalnie do 100% dofinansowania).
• We wniosku musisz uzasadnić, dlaczego starasz się o dofinansowanie.
• Obcokrajowiec też może starać się o dofinansowanie ze środków Urzędu Pracy ale ma przebywać na terytorium Polski legalnie i ma być
zarejestrowany w urzędzie jako osoba bezrobotna.
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Jestem obcokrajowcem, w jakim banku mogę wziąć kredyt?
Warunki przyznania kredytów różnią się w zależności od tego, czy cudzoziemiec jest obywatelem kraju UE, czy nie. Jeżeli
jest, to zgodnie z dyrektywami Unii (2014/92/UE), ma taki sam dostęp do oferty banku jak Polak.
Ubiegający się o kredyt cudzoziemiec powinien złożyć następujące dokumenty:
• kartę stałego pobytu lub zezwolenia na pobyt czasowy,

• PESEL (opcjonalnie),

• ważny paszport i wizę,

• raport kredytowy z kraju, z którego pochodzi obcokrajowiec
(opcjonalnie),

• umowę o pracę (lub zlecenie, o dzieło) bądź zaświadczenie od

• wniosek kredytowy.

pracodawcy, które będzie potwierdzało legalne zatrudnienie
obcokrajowca na terenie Polski,
• meldunek na terenie RP,

Pobyt czasowy jest opcją mniej korzystną z punktu widzenia kredytu. Najlepiej, jeśli wnioskodawca udowodni, że
przebywa na terenie Polski przynajmniej od roku. Wiele zależy też od kwoty kredytu i okresu spłaty. Bank będzie badał
również dochody – ich wysokość i regularność.
Ważne jest także to, jaki rodzaj umowy wiąże cudzoziemca z pracodawcą. Najlepiej traktowane są oczywiście umowy
o pracę na czas nieokreślony.
Numer PESEL nadawany jest zawsze w trakcie meldowania obcokrajowca w Polsce. Wystarczy, że zameldujesz się na
pobyt stały bądź czasowy, a bez problemu uzyskasz dokument.
Dla każdej instytucji bankowej udzielającej kredytów niezwykle istotne jest oczywiście dogłębne zweryfikowanie
historii kredytowej klienta oraz jego zdolności kredytowej. Osoby bez polskiego obywatelstwa od początku pobytu na
terenie naszego kraju powinny budować swoją historię kredytową. Jednym z najlepszych i najprostszych sposobów jest
założenie konta w banku. Rachunek bankowy każdy obcokrajowiec może założyć bez żadnych przeszkód w dowolnie
wybranym banku.
Często banki nie robią specjalnej oferty dla obcokrajowców. Z ich kredytów mogą korzystać zarówno Polacy, jak
i obywatele innych państw. Są również banki, które dokładnie określają, iż mają w swojej ofercie specjalne kredyty dla
cudzoziemców i omawiają ich charakterystykę. W dzisiejszych czasach obcokrajowcy mają nawet szansę na uzyskanie
kredytu hipotecznego.
Kalkulator kredytu dla obcokrajowca (przykłady kredytów w różnych bankach)

Mistrzowski kredyt
gotówkowy

Pożyczka internetowa

Mistrzowski kredyt
gotówkowy

9,36%

7,19%

497,51 PLN

10,07% 7,20%

480,78 PLN

12,38% 7,20%

524,01 PLN

RRSO

OPROCENTOWANIE

RATA MIESIĘCZNA

RRSO

RATA MIESIĘCZNA

RRSO

RATA MIESIĘCZNA

Pożyczka internetowa

OPROCENTOWANIE

Pożyczka internetowa

14,56% 7,19%

538,48 PLN

9,36%

7,20%

543,24 PLN

RRSO

RATA MIESIĘCZNA

RRSO

OPROCENTOWANIE

RATA MIESIĘCZNA

OPROCENTOWANIE

OPROCENTOWANIE

Jeśli interesujesz się
pożyczką lub innymi formami
dofinansowania – napisz do nas.
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O CODERS LAB
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Jesteśmy największą8
w Polsce szkołą IT.
W naszej ofercie znajdziesz kursy programistyczne, testerskie i analityczne. Wszystkiego jesteśmy
w stanie nauczyć Cię od zera zarówno na zajęciach stacjonarnych w jednej z naszych placówek,
jak i online – w Wirtualnej Klasie.
Jako jedyni na polskim rynku monitorujemy postępy kursantów w trakcie całego procesu nauczania
(projekty na zajęciach, egzaminy, projekt końcowy). Dzięki temu nasze dyplomy są uznawane wśród
przedstawicieli branży informatycznej.

5 lokalizacji

9 lat na rynku

100+ wykładowców

5 000+ absolwentów
znalazło pracę

8

Absolutny lider branży. Pierwsza i największa szkoła IT w Polsce, której status potwierdza także magazyn Forbes.
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Kontakt
Chcesz się upewnić, czy ten kurs jest dla Ciebie?
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, które pojawiły się w Twojej głowie. Nie trać czasu i skontaktuj się z nami.

Podczas rozmowy z doradcą dowiesz się:


jak wygląda program i organizacja kursu,


co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem kursu,



jakie sposoby finansowania masz do wyboru.

Warszawa
882 064 088
warszawa@coderslab.pl

Poznań

Wrocław

666 406 518

602 485 491

poznan@coderslab.pl

wroclaw@coderslab.pl

Kraków

Katowice

664 179 762

668 639 728

krakow@coderslab.pl

katowice@coderslab.pl

SKLEP INTERNETOWY
Możesz też kupić nasz kurs
bezpośrednio w sklepie:

sklep.coderslab.pl
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