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Program kursu precyzyjnie odpowiada na potrzeby rynku pracy 
Nie ma zbędnej teorii, czy zajmowania się zagadnieniami, których nigdy nie spotkamy

Każdy element zajęć prowadzi do rozwoju potrzebnych kompetencji
Sztandarową cechą jest warsztatowy charakter zajęć
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy z pełnym 

W ciągu 25 dni intensywnych zajęć uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje nabywając
praktyczne umiejętności potrzebne do otrzymania pracy w zawodzie JAVA DEVELOPER

 w praktyce 

      zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem

KOMPLEKSOWY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY NA STANOWISKO JAVA DEVELOPERA
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Zaczniesz korzystać z narzędzi umożliwiających realizację projektu
m.in. systemu kontroli wersji, Docker czy serwera ciągłej integracji
Nauczysz się pracować w zwinnym zespole, realizować przydzielone
zadania, współpracować z innymi programistami
Zdobędziesz umiejętność budowania kompletnych aplikacji od
warstwy utrwalania, aż po usługi REST / interfejs użytkownika
Opanujesz testowanie na poziomie jednostkowym i integracyjnym
oraz stosowanie podejścia Test Driven Development
Będziesz tworzyć czysty kod i architekturę, świadomie stosować
wzorce projektowe oraz refaktoryzacyjne
Nauczysz się wykorzystywać i integrować najbardziej popularne
rozwiązania na JVM
Najlepsi absolwenci otrzymają propozycję oferty współpracy od
firmy Sages lub firm partnerskich
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WCHODZISZ NA WYŻSZY LEVEL
UMIEJĘTNOŚCI
Dzięki znajomości zaawansowanych aspektów
programowania stajesz się atrakcyjnym
kandydatem na rynku pracy.

UCZYSZ SIĘ DOBRYCH PRAKTYK MASZ SZANSĘ NA WIĘKSZE
ZAROBKI Przyswajasz najlepsze praktyki związane 

z tworzeniem jakościowego i testowalnego kodu, 
a także poznajesz zaawansowane idiomaty
programistyczne.

Wyższe kompetencje to odpowiednio większe
zarobki.
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OTRZYMASZ PROPOZYCJĘ PRACY

Wybrane osoby otrzymają propozycję zatrudnienia
na stanowisku programisty w firmie Sages 
lub u naszych Partnerów.



Łukasz Andrzejewski
Doświadczony trener z ponad 15-letnią praktyką 
na sali szkoleniowej. Aktywnie działa jako konsultant 
i programista w zakresie szeroko pojętych
technologii Java, rozwiązań frontendowych 
i mobilnych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej
Politechniki Poznańskiej, specjalizacja: Symulacje
komputerowe.

Aktualnie Partner, Head of Technology w Sages. 
Dba o rozwój oferty, przygotowuje i prowadzi
szkolenia, konsultuje i bierze udział w realizacji
projektów IT.
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200 GODZIN
Zajęć na żywo 

z Trenerem
w wirtualnej

klasie.

30 GODZIN 30 GODZIN 40 GODZIN
Projekt końcowy

wykonywany 
na zakończenie

kursu.
 

e-learning
Masterclass

Spring Framework 
(o wartości 999zł).

 

Minimalna ilość
godzin potrzeba 

do powtórki
materiału między

kolejnymi zajęciami.
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9 600 ZŁ
W PAKIECIE



KREDYT  Z ALIOR BANKIEM

Kredyt 0% na 12 rat 
Kredyt 0,4% od 13 do 60 rat 
Minimum formalności, wystarczy dowód osobisty                
i oświadczenie o zatrudnieniu
Możliwość dopełnienia wszelkich formalności przez
Internet.

POŻYCZKA NA KSZTAŁCENIE

Nieoprocentowane pożyczki Power i Open - od 12 do
36 rat z możliwością umorzenia 20 – 25% kwoty
pożyczki - LINK

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Dofinansowanie do 6 tys.zł - o dofinansowanie
kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może
wystąpić Twój pracodawca - LINK

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Dofinansowanie od 50% do 80% kosztów
szkolenia - dla osób prowadzących
działalność gospodarczą oraz pracodawców
- LINK

URZĄD PRACY

Możliwość dofinansowania do 100% ceny
szkolenia - wyłącznie dla osób
bezrobotnych - LINK

KODOŁAMACZ - RATY 0%

Standardowo rozkładamy płatności             
 na 4 nieoprocentowane raty
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https://inwestujwrozwoj.pl/
https://open.frp.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=puWd_wIQBcU&list=PLMJ52-DyDl61V5i-G0XoW7D_Vpqj_ZerJ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-yXUHOQfdTA&list=PLMJ52-DyDl61V5i-G0XoW7D_Vpqj_ZerJ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=5gQZXoU1Svo&list=PLMJ52-DyDl61V5i-G0XoW7D_Vpqj_ZerJ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=49Sm6ppazkU&list=PLMJ52-DyDl61V5i-G0XoW7D_Vpqj_ZerJ


TEST PREDYSPOZYCJI

ROZMOWA Z TRENEREM

DECYZJA I PODPISANIE UMOWY

Test z wiedzy na temat ogólnych zagadnień objętych programem oraz zadanie
rekrutacyjne.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

Poinformowanie o wyniku rozmów i podpisanie umowy z wybranymi kandydatami

PROCES REKRUTACYJNY NA KURS WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO. DBAMY O TO, BY NASI UCZESTNICY,
PRZYSTĘPUJĄC DO KURSU, BYLI PEWNI, ŻE SPEŁNI ICH OCZEKIWANIA.
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Tak, to możliwe! Najlepsi absolwenci programu otrzymają propozycję oferty współpracy na stanowisku
Java Developera w Sages lub u naszych Partnerów.
Jakby tego było mało, zwrócimy zatrudnionym pełną kwotę za udział w programie.

JAK OTRZYMAĆ PROPOZYCJĘ WSPÓŁPRACY?

Aplikujesz do programu Java Developer PRO i po pozytywnym przejściu rekrutacji 
do programu wnosisz opłatę i rozpoczynasz naukę na kursie.

Po zakończeniu programu rozwojowego przechodzisz pozytywnie testy
weryfikujące Twoją wiedzę z zakresu kursu oraz rozmowę rekrutacyjną w Sages 
lub u naszego Partnera.

Podpisujesz umowę o współpracy z Sages lub naszym Partnerem i otrzymujesz zwrot
opłaty, którą wniosłeś/aś na poczet opłaty za udział w programie rozwojowym.
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Kurs składa się z 300 godzin, w tym 200 godzin
intensywnych zajęć, w formie warsztatów na żywo
z Trenerem. 

Jest to pakiet rozwojowych technologii w
ekosystemie Java, odpowiadających na aktualne
oczekiwania biznesu.
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Praca z systemem kontroli wersji Git
Zarządzanie zależnościami i automatyzacja zadań na poziomie projektu z Maven i/lub Gradle
Wprowadzenie do konteneryzacji z wykorzystaniem Dockera
CI/CD z użyciem Jenkins
Współpraca w zespole i zarządzanie zadaniami na przykładzie ekosystemu Attlasian
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Zaawansowane debugowania kodu
Profilowanie aplikacji i strojenie maszyny wirtualnej
Typy generyczne
Przegląd nowości z ostatnich wydań Javy
Klasyczna wielowątkowość (java.util.concurrent)
Programowanie reaktywno-funkcyjne (RxJava / Reactor)



Platforma / specyfikacja
Model komponentowy
Serwery aplikacyjne na przykładzie WildFly
Przegląd wybranych standardów (Servlets, EJB, JTA, JNDI, JMS)
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Inwersja kontroli i wstrzykiwanie zależności
Beany zarządzane
Zasięgi
Metody producentów (Producer methods)
Interceptory (Interceptors)
Dekoratory (Decorators)
Zdarzenia (Events)
Stereotypy (Stereotypes)
Alternatywy (Alternatives)



Założenia i dobre praktyki związane 
z projektowaniem REST API
Budowa, wdrażanie i konfigurowanie usług
Mapowanie zasobów
Wstrzykiwanie parametrów i konwersja typów
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Wprowadzenie do baz NoSQL
Konfiguracja i uruchamianie MongoDB
Modelowanie danych
Praca z dokumentami i wykonywanie zapytań
Aggregation framework
Narzędzia administracyjne i diagnostyczne
Wykorzystanie MongoDB z poziomu Javy

Obsługa nagłówków i ciasteczek
Statusy odpowiedzi
Mapowanie wyjątków
Negocjacja treści i implementacja maperów
Budowa aplikacji klienckich



Ogólna charakterystyka języka
Podstawy składni
Konwencje kodowania
Typy bazowe
Instrukcje sterujące
Wykorzystanie pakietów
Idiomy programistyczne
Interoperacyjność z Javą
Wykorzystanie klas i interfejsów
Specjalne typy klas (Data, Sealed, Nested, Enum,
Inline)
Hermetyzacja i kontrola dostępu
Delegacja na poziomie klas (classes) i własności
(properties)
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Rozszerzenia (extensions)
Typy generyczne
Objects / Companion Objects
Najważniejsze elementy SDK
Operowanie na kolekcjach
Obsługa wyjątków
Typy opcjonalne (null safety)
Użycie adnotacji



Model obiektowy vs. relacyjny
Wykorzystanie relacyjnych baz danych w kontekście aplikacji Java
Mapowanie obiektowo-relacyjne
Java Persistence API i jego implementacje
Obiekty trwałe - tworzenie, cykl życia, mapowanie
Kontekst utrwalania i menadżer encji
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Mapowanie encji
Zarządzanie relacjami
Klucze główne i strategie ich generowania
Wykorzystanie kolekcji i map
Odwzorowywanie relacji dziedziczenia
Mapowanie typów niestandardowych (konwertery)
Użycie istniejących baz i struktur danych



Zarządzanie encjami
Propagacja kaskadowa
Optymalizacja ładowania
Wywołania zwrotne i klasy nasłuchujące
Prawidłowa implementacja metod equals i hashcode na poziomie encji
Walidacja encji z użyciem BeansValidation
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Definicja i konfiguracja transakcji (deklaratywnie, programowo)
Standard Java Transaction API
Bezpieczeństwo danych w środowisku wielo-użytkownikowym
Kontrola współbieżnego dostępu - blokady optymistyczne i pesymistyczne



Tworzenie i uruchamianie zapytań
Język JPA QL/HQL (składnia, operatory, klauzule, wyrażenia funkcjonalne)
Relacje i złączenia
Criteria API
Zapytania natywne
Procedury składowane
Wykorzystanie pamięci cache pierwszego i drugiego poziomu
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Charakterystyka frameworku
Wstrzykiwanie zależności
Separacja odpowiedzialności z wykorzystaniem AOP
Konfigurowanie projektu
Schemat budowy aplikacji



Przegląd dostępnych implementacji
Konfiguracja (XML, adnotacje, JavaConfig)
Wstrzykiwanie zależności
Zasięg i cykl życia beanów
Rozwiązywanie konfliktów
Event bus i programowanie przez zdarzenia
Konfiguracja projektu z użyciem Spring Boot
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Koncepcje i najważniejsze mechanizmy AOP
Tworzenie, konfigurowanie i stosowanie aspektów
Przechwytywanie argumentów, rezultatów działania oraz wyjątków



Konfigurowanie połączenia do bazy (standalone, lokalna pula połączeń, jndi)
Szablony JDBC
Menadżer transakcji
Konfigurowanie mechanizmu transakcyjnego
Zatwierdzanie i wycofywanie transakcji
Integracja z JPA i frameworkiem Hibernate
Tworzenie warstwy utrwalania z wykorzystaniem Spring Data (PostgreSQL,
MongoDB)
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Tworzenie i mapowanie kontrolerów
Obsługa nagłówków i ciasteczek
Statusy odpowiedzi
Mapowanie i obsługa wyjątków
Mapery i obiekty transferowe



Wprowadzenie do Spring MVC i Thymeleaf
Cykl obsługi żądania
Konfiguracja aplikacji webowej
Budowa i mapowanie kontrolerów
Obsługa formularzy
Walidacja
Internacjonalizacja
Integracja z innymi frameworkami webowymi (ReactJS)
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Architektura, komponenty i podstawowe usługi mechanizmu bezpieczeństwa
Konfiguracja bezpieczeństwa (uwierzytelnianie, autoryzacja dostępu)
Kontekst bezpieczeństwa
Customizacja wybranych komponentów
Wykorzystanie OpenID oraz tokenów JWT



Czym jest czysty kod?
Code smells
Dług techniczny
Podstawowe zasady tworzenia jakościowego i testowalnego kodu (SOLID, GRASP, SRP …)

24

Czym jest architektura i jakie ma znaczenie?
Czysta architektura - definicja, zalety, przykłady (clean / hexagonal architecture)

Definicja
Przegląd wzorców GoF (wyjaśnienie, diagramy, przykłady w kodzie)
Inne wzorce warte uwagi
Łączenie wzorów i przykłady ich praktycznego zastosowania



Czym jest refaktoryzacja i jak ją bezpiecznie przeprowadzić?
Wsparcie z poziomu IDE
Techniki / katalog refaktoryzacji (wyjaśnienie + przykłady w kodzie)
Refaktoryzacja do wzorców
Praca z kodem legacy
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Dlaczego testowanie jest ważne?
Kod niskiej jakości a testowanie
Architektura aplikacji a testowanie
Piramida testów
Metryki pokrycia testami



Definicja i zakres odpowiedzialności
Podejście Classic vs. Mockist
Cechy dobrych testów jednostkowych
Tworzenie testów jednostkowych z wykorzystaniem narzędzia JUnit / Spock
Izolacja zależności z użyciem obiektów zastępczych oraz Mockito
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Definicja, zalety, wyzwania
Cykl pracy programisty
Testy jednostkowe w kontekście TDD
Strategie implementacji wymagań
Refaktoryzacja w kontekście TDD
TDD w praktyce



Cechy dobrych testów integracyjnych
Testowanie w kontenerze / środowisku zarządzanym (Spring, Jakarta EE)
Behavior-driven development / Specification by example
Testy funkcjonalne i obciążeniowe na przykładzie JMeter i/lub Gatling
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 30 godzin nagrań
 Dostęp do kody źródłowego
 Zamknięta grupa dyskusyjna Gitter
 Certyfikat
 Dożywotni dostęp do platformy



E-MAIL
info@kodolamacz.pl

TELEFON
+ 48 538 499 408
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https://javadevpro.kodolamacz.pl/

https://youtu.be/eOCnJ9HFXX4
https://youtu.be/eOCnJ9HFXX4
https://youtu.be/eOCnJ9HFXX4

