
„Żadnych zastrzeżeń, a wręcz przeciwnie! 

Szkolenie bardzo mi się podobało i żałuję trochę, 
że tak krótko trwało. Prowadzący bardzo dobry 

widać, że podchodzi z pasją do tego co robi. 

Mam nadzieję, że po ukończeniu szkolenia będę 

miał szansę na znalezienie pracy w zawodzie 

programisty. Pozdrawiam serdecznie :-)”

„Na wysokim poziomie, w sposób zrozumiały, 

na pewno skorzystam ponownie z kursów.”

Paweł Dąbrowski Jakub Malesa

Uczestnik

20.06-11.07.2020 20.06-11.07.2020Zostań Developerem Java

Poznaj opinie uczestników
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Zostań Developerem Java

„Świetne szkolenie umożliwiające zdobycie 
wiedzy merytorycznej oraz rozwinięcie 
umiejętności dzięki zadaniom praktycznym. 

Profesjonalni i pomocni Trenerzy. Polecam!”

„Kurs, który pomógł mi zrozumieć bardzo wiele. 

Świetny podkład pod rozpoczęcie przygody  
z automatyzajcą. Spełnił moje oczekiwania.”

14-29.04.201814-29.04.2018Zostań Testerem  
Automatyzujacym

Zostań Testerem  
Automatyzujacym

„Prowadząca bardzo miła i konkretna, wiedza 
przekazana na wysokim poziomie.”

„Bardzo miły Pan, przyjemnie się słuchało oraz 

bardzo fajne podejście do uczestników, biorąc 

pod uwagę że mała część uczestników to osoby 

techniczne.”

Michał WideraSandra Delmanowska

09-24.05.202006-21.06.2020 Zostań Testerem OnlineZostań Testerem Online

Super podejście do każdej osoby, spokojnie wytłumaczone każde 
zadanie czasami nawet kilka razy. Naprawdę super szkolenie.

„Bartosz Wójcik

09-24.05.2020Zostań Testerem Online

Uczestnik



„Zaangażowanie ze strony trenera - 

przedstawiono dużo zagadnień. Nauka  
w praktyce i „na żywo” fajnie wprowadza  
w temat i zachęca do dalszych działań.”

„Remek w bardzo fajny i przystepny sposob 
przekazuje swoja wiedze oraz cenne 

informacje o przygotowaniu do egzaminu 

ISTQB.”

Monika Sikorska

Wojciech Szymaniec

27.06-12.07.2020

27.06-12.07.2020

Zostań Testerem Online

Poznaj opinie uczestników

Zostań Testerem Online

„Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie 

ze względu na możliwość zadawania 
nieograniczonej liczby pytań oraz bardzo 

przyjazne usposobienie prowadzącej.”

„Świetny trener,  bardzo przystępnie 

tłumaczył, bardzo pomocny cierpliwie 
odpowiadał na każde pytania plus wymyślał 
na bieżąco obrazowe wyjaśnienia.”

Sandra Turoń Katarzyna Szumański

09-24.05.2020 27.06-12.07.2020Zostań Testerem Online Zostań Testerem Online

„Profesjonalista, duże doświadczenie  

w prowadzeniu szkoleń, potrafi zapanować nad 
grupą i w jasny sposób przekazywać wiedzę.”

Grzegorz Poleszak

05-20.10.2019 Zostań Testerem - Wrocław

Świetne szkolenie, duży plus za to, że Mateusz podawał dużo 
ciekawych przykładów z codzinnej pracy testera, a nie ograniczał się 
tylko do suchej teorii. No i genialne były filmiki-przerywniki :) 

„Agata Popek

02-17.11.2019Zostań Testerem - Wrocław

„Grzegorzowi przypadło przekazanie 

najtrudniejszej części praktycznej. Fajne 
przerywniki, bardzo duża wiedza.”

Paweł Morski

02-17.11.2019Zostań Testerem - Wrocław
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„Świetna atmosfera, przekazanie informacji 

zrozumiałym językiem dla początkujących.”

„Miła i swobodna atmosfera, wszystko 
dokładnie wyjaśnione.”

„Bardzo przydatne szkolenie z punktu 
widzenia osoby zupełnie początkującej  
w branży IT.”

Łukasz Różański

Szymon Stępień

Paweł Bienkiewicz

02-17.11.2019 

02-17.11.2019

02-17.11.2019Zostań Testerem - Wrocław

Zostań Testerem - Wrocław

Zostań Testerem - Wrocław

„Cudowna atmosfera. Po samodzielnym 
przeczytaniu sylabusie miałam mętlik w głowie 
a po 2 dniach z trenerką wszystko było jasne. 

Bardzo dobrze przygotowany trener, pomagał i 
podchodził indywidualnie  
do każdego.”

Anna Królak

25.01-09.02.2020 Zostań Testerem - Wrocław

„Wszystkie informacje przekazane 
szczegółowo, dużo ćwiczeń dzięki którym 

można było utrwalić lepiej wiedzę. Bardzo 

profesjonalne podejście do kursantów, dużo 
materiałów szkoleniowych oraz ćwiczeń 
utrwalających.”

Kamila Koczorska

25.01-09.02.2020 Zostań Testerem - Wrocław

„Pani trener była wspaniała. Wszystko dokładnie opowiadała, zawsze 
tłumaczyła jeżeli mieliśmy zapytania. Widać ze Pani posiada dużo 
wiedzy. Cała teoria była bardzo szczegółowe wytłumaczona.”

„Kateryna Katyrenchuk

15.02-08.03.2020Zostań Testerem - Wrocław

„Trener z dużą wiedzą i umiejętnościami 
pedagogicznymi.”

Karolina Stachowiak

14-29.09.2019Zostań Testerem - Wrocław
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„Ryszard jest dobrym trenerem, wie o czym 
mówi i potrafi to przekazać.”

Jarosław Bogalecki

25.01-09.02.2020 Zostań Testerem - Gdańsk

„Bardzo komunikatywna i przyjazna osoba,  

w ciekawy sposób przekazana wiedza. Nie 
dało się ‚nudzić’.”

„Bardzo profesjonalnie przygotowane zajęcia, 

wiedza przekazana w przystępny sposób.”

Paweł Lorenc

Uczestnik

25.01-09.02.2020 

25.01-09.02.2020 

Zostań Testerem - Gdańsk

Zostań Testerem - Gdańsk

„Świetne przygotowanie oraz tempo 

prowadzenia szkolenia.”

„Świetnie przygotowany, pomocny, z poczuciem 
humoru, co pozwoliło rozładować napięcie  

podczas pierwszych zajęć.”

Uczestnik

Uczestnik

27.07-11.08.2019

27.07-11.08.2019

Zostań Testerem - Lublin

Zostań Testerem - Lublin

Szkolenie prowadzone w profesjonalny sposób.  
Trener przygotowany do zajęć, chętnie wchodził w interakcje  
z uzestnikami kursu i znał odpowiedzi na ich pytania.

„Radosław Woźniak

09-24.11.2019 Zostań Testerem - Lublin

„Bardzo fajnie prowadzone, dużo wyjaśnień  
i opisów z życia.”

Uczestnik

27.07-11.08.2019Zostań Testerem - Lublin



Poznaj opinie uczestników

„Dobre przykłady, które były poparciem 
teorii i umożliwiły wykorzystanie zdobytej 

wiedzy. Dobre tempo zajęć.”

„Trener był bardzo cierpliwy i tłumaczył 
wszystko dokładnie, krok po kroku, 

niezależnie od poziomu uczniów.”

Krzysztof Pałach

Anastasiya Hrytsuk

14-29.09.2019 

14-29.09.2019 

Zostań Testerem - Lublin

Zostań Testerem - Lublin

„Odpowiedzi na pytania analizowane z grupą, 

aktywne uczestnictwo grupy, super! Dziękuję!”

Tadeusz Andrychiewicz

09-24.11.2019 Zostań Testerem - Lublin

„Charyzmatyczny trener, nauka szła szybko 
i nie nudno, mimo, że materiał bie był 

zachęcający.”

Anastasiya Hrytsuk

14-29.09.2019 Zostań Testerem - Lublin

Właściwy człowiek z odpowiednią wiedzą i umiejętnością jej 
przekazania. Cierpliwe podejście do każdego kursanta. Świetny 
poziom wiedzy trenera.

„Małgorzata Zadarnowska 

30.11-15.12.2019 Zostań Testerem - Lublin

„Bardzo ciekawe szkolenie, mocno 

zachęcające do kolejnych szkoleń. Bardzo 
dobry trener, z pasją do tego co robi, mający 

łatwość przekazywania wiedzy.”

Małgorzata Lachowska Góźdź 

09-24.11.2019 Zostań Testerem - Lublin

„Trener bardzo dobrze przygotowany do 

prowadzenia szkolenia. Duży nacisk na 
praktyczną wiedzę, która na pewno przyda się  
w zawodzie Testera.”

Radosław Woźniak

09-24.11.2019 Zostań Testerem - Lublin



Poznaj opinie uczestników

„Ciężka teoria została bardzo fajnie 
przełożona w „zjadliwy” sposób.”

Marta Gał

30.11-15.12.2019 Zostań Testerem - Lublin

„Prowadzący fajny i sympatyczny, szkolenie 
poprowadził na wysokim poziomie.”

Tomasz Przybyła

30.11-15.12.2019Zostań Testerem - Lublin

„Ta część mi sie najbardziej podobała ponieważ 

chcę się rozwijać w stronę automatyzacji testów. 

Prowadzący w sposób jasny omawiał temat oraz 
pomagał w części praktycznej.”

„Prowadzący bardzo zaangażowany i pomocny. 
Tempo dość szybkie, ale nie przeszkadza  

w zrozumieniu.” 

Grzegorz LiniewiczMagdalena Ławicka

30.11-15.12.2019 30.11-15.12.2019 Zostań Testerem - LublinZostań Testerem - Lublin

„
„Mila atmosfera, wsparcie merytoryczne. 

Dobrze wytlumaczony materiał. Kurs mi sie 
podobał.”

Mariusz Kołakowski

18.01-02.02.2020 Zostań Testerem - Lublin

„Ogrom zadań SQL do ćwiczeń. Świetnie 

przekazane.”

Tomasz Adamczyk

04-19.07.2020Zostań Testerem - Lublin

„Bardzo sympatyczny i życzliwy Trener.” 

Jarosław Kwiatkowski

15.02-01.03.2020Zostań Testerem - Lublin

„Rewelacyjnie wyjaśniony temat. Trudny materiał 
został przedstawiony w mega przystępny sposób. 
Wyrazy uznania dla Trenera! Super fachowiec  

i Osoba!”

Dominika Korecka

18.01-02.02.2020 Zostań Testerem - Lublin
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„Bardzo profesjonalne szkolenie, miła 
atmosfera stworzona przez prowadzącego 

zachęcała do nauki.”

„Łatwy i bardzo zrozumiały sposób 
przekazywania informacji.”

Łukasz ŁączakArtur Łubkowski

01-16.02.2020 11-26.05.2019 Zostań Testerem - WarszawaZostań Testerem - Warszawa

Miejsce na Twoją opinię! 
Dołącz do zadowolonych uczestników szkolenia.

Szkolenie Sii


