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        Uczestnicy 

1. Do kogo kierowane jest szkolenie „Zostań Developerem”?

2. Czy osoba bez doświadczenia oraz wykształcenia w obszarze IT może wziąć udział w kursie?

3. Czy do wzięcia udziału w szkoleniu wymagana jest znajomość języka angielskiego? 
 
Zakres szkolenia

4. Czym różni się szkolenie „Zostań Developerem” od pozostałych kursów dostępnych na rynku?

5. Jaka jest różnica pomiędzy poszczególnymi kursami "Zostań Developerem": Java, Python i Front-end?

6. Jakie kwalifikacje posiadają trenerzy realizujący szkolenie?

7. Jakie materiały szkoleniowe otrzymują uczestnicy szkolenia?

8. Czy na koniec kursu absolwenci otrzymują certyfikat lub zaświadczenie? 
 
Zatrudnienie

9. Jaka jest szansa na zatrudnienie w Sii dla absolwentów szkolenia? 
 
Zajęcia online

10. Jakie należy mieć łącze internetowe, aby móc wziąć udział w szkoleniu online?

11. Jakie są wymagania sprzętowe powinien mieć mój komputer, abym mógł wziąć udział w szkoleniu online?

12. Jakie oprogramowanie muszę zainstalować na komputerze, aby móc wziąć udział w szkoleniu online? 
 
Egzamin

13. Jak wygląda egzamin na zakończenie szkolenia? 
 
Finanse i płatności

14. Czy płatność za szkolenie jest jednorazowa? Czy jest możliwość rozłożenia płatności na raty?

15. Czy jest możliwość wystawienia FV na firmę?

16. Kiedy należy dokonać płatności za kurs?

17. Czy oferują Państwo rabaty na szkolenia?

Zostań Developerem
Najczęściej zadawane pytania
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Szkolenia z serii „Zostań Developerem" adresowane są zarówno do osób początkujących, które nie miały 
wcześniej do czynienia z programowaniem, takich jak:

 Ҋ osoby nieposiadające doświadczenia ani wykształcenia IT,

 Ҋ studenci, absolwenci różnych kierunków studiów,

 Ҋ osoby chcące się przekwalifikować,

 Ҋ inne osoby, które swoją przyszłość chcą związać z zawodem developera/programisty,

 Ҋ jak również do osób, które pracują w zawodzie developera/programisty, a chcą:

 Ҋ ugruntować całościowo wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania w technologiach Front-end/Java/
Python/C#/.NET,

 Ҋ zdobyć wewnętrzny certyfikat Front-end/Java/Python/ C#/.NET, Certified Developer Sii, potwierdzający 
wiedzę oraz umiejętności w zakresie Front-end/Java/Python/ C#/.NET,,

 Ҋ poszerzyć swoją wiedzę dotycząca technologii Front-end/Java/Python.

Do kogo kierowane jest szkolenie „Zostań Developerem”?1.

Nie, znajomość języka angielskiego nie jest wymagana.

Program kursów jest przygotowany przez trenerów praktyków, będących pracownikami Sii. Dane uczestni-
ków naszych kursów możemy umieścić w bazie kandydatów Sii i umożliwić im udział w prowadzonych przez 
nas procesach rekrutacyjnych. W Sii zatrudniliśmy już ponad 50 absolwentów szkoleń z serii "Zostań Specja-
listą IT".

Informacje, czym różnią się poszczególne techonolgie oraz wskazówki, którą z nich wybrać dostępne są  
w artykule: https://sii.pl/znajdz-swoja-nowa-sciezke-kariery-i-zostan-developerem-z-sii-polska/

Trenerami szkolenia są nasi pracownicy i współpracownicy, osoby pracujące w zawodzie developera i potra-
fiące przekazać praktyczną wiedzę oraz podzielić się swoim bogatym doświadczeniem. Nasi trenerzy nie tylko 
przekazują wiedzę merytoryczną, ale też pokazują uczestnikom, jak może rozpocząć się i wyglądać ścieżka 
kariery programisty."

Czy do wzięcia udziału w szkoleniu wymagana jest znajomość 
języka angielskiego?

Czym różni się szkolenie „Zostań Developerem” od pozostałych kursów 
dostępnych na rynku?

Jaka jest różnica pomiędzy poszczególnymi kursami „Zostań Developerem”: 
Java, Python i Front-end?

Jakie kwalifikacje posiadają trenerzy realizujący szkolenie?

3.

4.

5.

6.

Tak, osoby nieposiadające doświadczenia ani wykształcenia IT również mogą wziąć udział w kursie.

Czy osoba bez doświadczenia oraz wykształcenia w obszarze IT może 
wziąć udział w kursie?2.
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Tak. Zarówno po ukończeniu kursu, jak i po zdaniu egzaminu wewnętrznego wydajemy odpowiedni certyfikat 
poświadczający. Certyfikat ukończenia szkolenia wydajemy w języku polskim a certyfikat poświadczający 
zdany egzamin wydajemy w języku angielskim.

Wielu absolwentów naszych szkoleń z serii "Zostań Specjalistą IT" zostało zatrudnionych w Sii. Oczywiście 
udział w szkoleniu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem w naszej firmie, natomiast wiedza i umiejętności 
zdobyte w trakcie szkolenia dają dobre podstawy do rozpoczęcia kariery w branży IT.  Uczestnik szkolenia 
zainteresowany pracą w Sii przechodzi standardowy proces rekrutacji, a decyzja o jego zatrudnieniu jest in-
dywidualną decyzją danego managera i zależy od szeregu czynników np. potrzeb klienta, wymagań projektu, 
znajomości języków obcych. Widzimy też, że absolwenci naszych kursów znajdują zatrudnienie w innych 
firmach z tego sektora.

Wymagany jest szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 Mb/s (download/
upload). W przypadku słabszych łączy nie gwarantujemy, że uczestnik szkolenia będzie mógł w pełni zreali-
zować wszystkie ćwiczenia.

 Ҋ Dowolny komputer minimum: 

4GB RAM, procesor i3 lub Celeron Optimum: 8GB RAM, procesor i5 

 Ҋ System operacyjny: najlepiej Win7 lub 10, opcjonalnie Mac OSX lub Linux

 Ҋ Uprawnienia administratora pozwalające na instalację oprogramowania 

 Ҋ Minimum 0,5 GB wolnego na dysku, na instalację oprogramowania 

Wymagane oprogramowanie zostanie pobrane i skonfigurowane na początku szkolenia.

Czy na koniec kursu absolwenci otrzymują jakiś certyfikat lub zaświadczenie?

Jaka jest szansa na zatrudnienie w Sii dla absolwentów szkolenia?

Jakie należy mieć łącze internetowe, aby móc wziąć udział w szkoleniu online?

Jakie są wymagania sprzętowe powinien mieć mój komputer, abym mógł 
wziąć udział w szkoleniu online?

8.

9.

10.

11.
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Wymagane jest posiadanie aktywnego konta na Microsoft.com oraz zainstalowania darmowego komunika-
tora Microsoft Teams: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/free. Reszta niezbędnego oprogra-
mowania zostanie zainstalowana podczas zajęć. Pierwszą umiejętnością, jaką opanuje każdy uczestnik kursu 
będzie instalacja i konfiguracja własnego środowiska pracy programisty.

Jakie oprogramowanie należy zainstalować na komputerze, aby móc wziąć 
udział w szkoleniu online?12.

Każde szkolenie kończy się wewnętrznym egzaminem w formie online, który odbywa się ostatniego dnia 
szkolenia. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu otrzymają certyfikat Java / Python / Front-end 
/C#/.NET Certified Developer Sii. 

Jak wygląda egzamin na zakończenie szkolenia?13.
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Uczestnicy otrzymują opracowane przez naszych trenerów materiały szkoleniowe, które w pełni przedsta-
wiają zakres szkolenia oraz pozwalają przygotować się do egzaminu kończącego kurs.

Jakie materiały szkoleniowe otrzymują uczestnicy szkolenia?7.
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Tak, istnieje możliwość rozłożenia płatności za szkolenie na raty. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, 
napisz do nas na szkolenia-sii@sii.pl.

Czy płatność za szkolenie jest jednorazowa? Czy jest możliwość rozłożenia 
płatności na raty?

14.
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Tak, wystawiamy FV na firmę. W przypadku gdy faktura VAT ma być wystawiona na firmę,  wpłata powin-
na być dokonana z konta osoby/firmy, na którą ma być wystawiona faktura. 

Płatności należy dokonać w terminie do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

W przypadku zapisu powyżej 3 osób oferujemy 10% rabatu dla każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. 
Ponadto, oferujemy 10% rabatu dla pracowników Sii. Rabaty dotyczą wyłącznie udziału w szkoleniu. Cena 
egzaminu jest stała i nie podlega rabatowaniu.

Czy jest możliwość wystawienia FV na firmę?

Kiedy należy dokonać płatności za kurs?

Czy oferują Państwo rabaty na szkolenia?

15.

16.

17.
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