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Pełna nazwa szkolenia
Pełne nazwy naszych kursów znajdują się na naszej stronie internetowej:
https://coderslab.pl/pl/kursy

Dzielimy je na kursy analityczne:

● Data Lab – Analityk Danych
● Python – Analiza Danych
● SQL – Analiza Danych

Kursy programowania:

● JavaScript Developer
● Java Developer
● Python Developer
● Docker - wstęp do konteneryzacji
● Node.js dla programistów
● JS, React, Redux dla programistów

Kursy testerskie

● Tester Manualny
● Tester Automatyzujący

Kursy specjalistyczne

● Specjalista SEO
● SCRUMstudy Scrum Developer Certified (SDC®)

Formy kształcenia
Prowadzimy kursy stacjonarnie w 5 miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie,
Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu oraz zdalnie w Wirtualnej Klasie.

Tryby nauki: dziennie, wieczorowo, weekendowo.

https://coderslab.pl/pl/kursy
https://coderslab.pl/pl/data-lab
https://coderslab.pl/pl/python-analiza-danych
https://coderslab.pl/pl/sql-analiza-danych
https://coderslab.pl/pl/javascript-developer-react
https://coderslab.pl/pl/java-developer
https://coderslab.pl/pl/python-developer
https://coderslab.pl/pl/docker-wstep-do-konteneryzacji
https://coderslab.pl/pl/node-js-developer
https://coderslab.pl/pl/javascript-specialist-react-redux
https://coderslab.pl/pl/tester-manualny
https://coderslab.pl/pl/tester-automatyzujacy
https://coderslab.pl/pl/specjalista-seo
https://coderslab.pl/pl/scrumstudy-scrum-developer-certified


Dostępne terminy szkoleń
Terminy szkoleń są aktualizowane na naszej stronie: https://coderslab.pl/pl/kursy.

Adresy miejsca przeprowadzania szkoleń:

Wrocław
Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław
wroclaw@coderslab.pl
Pokaż na mapie

Katowice
Zapytaj o kurs
Katowice
katowice@coderslab.pl

Warszawa

Prosta 51 (klatka B)
00-838 Warszawa
warszawa@coderslab.pl
Pokaż na mapie

Kraków

Plac Wolnica 13/19
30-017 Kraków
krakow@coderslab.pl
Pokaż na mapie

https://coderslab.pl/pl/kursy
mailto:wroclaw@coderslab.pl
https://www.google.com/maps/place/Coders+Lab+Wroc%C5%82aw/@51.1108305,17.0270555,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470fc30c6d06c3e3:0xf300c28af336e0a3!8m2!3d51.1108305!4d17.0292442?hl=pl
mailto:katowice@coderslab.pl
mailto:warszawa@coderslab.pl
https://www.google.com/maps/place/Coders+Lab+%E2%80%93+Szko%C5%82a+IT/@52.2305773,20.9850904,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471ecc6fba9079d7:0x6cd0dd4289e4b168!8m2!3d52.2305773!4d20.9872792?hl=pl
mailto:krakow@coderslab.pl
https://www.google.com/maps/place/Coders+Lab+Krak%C3%B3w/@50.0813599,19.917898,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47165b12e8d59be1:0x6eb630e5ab64de4b!8m2!3d50.0813599!4d19.9200867?hl=pl


Poznań

Zapytaj o kurs
Poznań
poznan@coderslab.pl

Online

Zapytaj o kurs
Online
online@coderslab.pl

Liczba godzin
Liczba godzin jest zależna od wyboru kursu, jego pakietu oraz trybu. Szczegóły dostępne
są na naszej stronie https://coderslab.pl/pl/kursy.

Cena netto
Ceny naszych kursów są zależne od kursu i pakietu. Szczegóły dostępne są na naszej
stronie https://coderslab.pl/pl/kursy oraz na stronie naszego sklepu
https://sklep.coderslab.pl/index.php.

Poniżej znajdują się ceny najpopularniejszych kursów Coders Lab.

mailto:poznan@coderslab.pl
https://www.google.com/maps/place/Pozna%C5%84/@52.4006553,16.7615843,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470444d2ece10ab7:0xa4ea31980334bfd1!8m2!3d52.406374!4d16.9251681?hl=pl
mailto:online@coderslab.pl
https://www.google.com/maps/place/Polska/@51.9358379,16.8921266,7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47009964a4640bbb:0x97573ca49cc55ea!8m2!3d51.919438!4d19.145136?hl=pl
https://coderslab.pl/pl/kursy
https://coderslab.pl/pl/kursy
https://sklep.coderslab.pl/index.php


Program szkolenia i zakres egzaminu
Program naszych kursów znajduje się na każdej stronie produktowej w zakładce
“Program”, np. na stronie Kursu Specjalista SEO:

https://coderslab.pl/pl/specjalista-seo#program


Polecamy również pobrać informator kursu, który zawiera szczegółowy opis programu.
W razie pytań zadzwoń do nas: tel: 692 832 493. Dane kontaktowe w lokalizacji
prowadzenia kursów znajdują się na stronie https://coderslab.pl/pl/kontakt.

https://coderslab.pl/pl/kontakt

