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W przypadku dysponowania budżetami szkoleniowymi, których wykorzystanie nie jest możliwe w tym 
roku, np. z uwagi na obciążenie projektowe pracowników proponujemy zakup voucherów.

termin ważności - do końca 2022 roku
do wykorzystania w ramach szkoleń otwartych oraz dedykowanych Sages, kursów Kodołamacz
oraz e-learningów Masterclass

Vouchery

Vouchery
Obszary działania
Sages solutions
Szkolenia zdalne
Polecane programy szkoleń
Kalendarz wybranych szkoleń otwartych
Ścieżki rozwoju
Pakiety edukacyjne Stacji IT dla pracowników
Dedykowane kursy masterclass
Studia podyplomowe
Wsparcie edukacyjno-rekrutacyjne
Akademia dla firm
Kontakt

1
2
3
4

5-6
7-8

9
10
11
12
13
14
15

Spis treści

więcej informacji na https://www.sages.pl/vouchery

https://www.sages.pl/vouchery
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Obszary działania
SZKOLENIA
Oferujemy szeroki katalog szkoleń z technologii mainstreamowych i specjalistycznych, wschodzących
i legacy. Zajęcia prowadzimy w trybie warsztatowym, a programy są oparte o praktyczne know-how.
Specjalizujemy się w prowadzeniu dedykowanych szkoleń technologicznych, których agendę
dostosowujemy do potrzeb naszych klientów i oczekiwań uczestników.

KURSY ROZWOJOWE
Posiadamy kursy otwarte (Kodołamacz.pl) i dedykowane akademie dla firm, pozwalające na zdobycie 
nowych kompetencji w ramach kompleksowych programów rozwojowych dla pracowników.
Oferujemy również wsparcie w rekrutacji i edukacji przyszłych pracowników naszych klientów.

E-LEARNING POŁĄCZONY Z KONSULTACJAMI 
Jako uzupełnienie szkoleń tradycyjnych oraz formę nauki samodzielnej proponujemy kursy e-learningowe. 
Aktualnie w naszej ofercie dostępne są szkolenia typu masterclass, rozumiane jako szkolenia wideo, 
uzupełnione o spotkania on-line z autorem kursu oraz dostęp do zamkniętej grupie dyskusyjnej. 

WYDARZENIA IT
Inspirujemy i szerzymy wiedzę o technologiach z różnych obszarów na kilkugodzinnych, praktycznych 
warsztatach w ramach naszej inicjatywy Stacja IT. Organizujemy konferencje m.in. AI & NLP Day, Testaton. 
Występujemy na konferencjach wewnętrznych naszych klientów np. Orange Developer Day.

STUDIA PODYPLOMOWE
Współpracujemy z uczelniami wyższymi wspierając realizację zaawansowanych kierunków studiów
z zakresu specjalistyki IT. Jesteśmy partnerami studiów podyplomowych:

na Politechnice Warszawskiej:
Data Science: Algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data 
Big Data: Przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
Wizualna analityka danych.
na Akademii Leona Koźmińskiego: 
Data Science i Big Data w zarządzaniu
Chmura obliczeniowa w zarządzaniu projektami i organizacją.

http://ds.ii.pw.edu.pl/datascience.html
http://ds.ii.pw.edu.pl/bigdata.html
http://ds.ii.pw.edu.pl/wizualizacjadanych.html
https://www.zarzadzanie.ai/big-data
https://www.zarzadzanie.ai/chmura


Umożliwiamy automatyzację procesów dzięki sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowemu i przetwarzaniu języka naturalnego.
Dajemy wachlarz najbardziej innowacyjnych rozwiązań IT do Twojej dyspozycji.

Sages Solutions
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CHATBOTY, VOICEBOTY,
INTRABOTY STWORZONE
DLA JĘZYKA POLSKIEGO

AUTOMATYZACJA PROCESÓW,
W KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE

SĄ DOKUMENTY

ROZWIĄZANIA DLA INSTYTUCJI
NAUKOWYCH

Obsługa klienta, która działa 24/7. Pozwala wykony-
wać wiele operacji w tym samym czasie. Zapewnia 
doskonałą komunikację z klientami i pracownikami. 
Prowadzi spójną rozmowę z użytkownikiem i udziela 
adekwatnych odpowiedzi. Łatwa we wdrożeniu
i użytkowaniu nawet dla osób nietechnicznych.

Umożliwia automatyzację procesów, w których decyzje 
podejmowane są na podstawie zawartości dokumentów 
(doc, pdf, skan, zdjęcie). Rozwiązanie dokonuje ekstrakcji 
ustrukturyzowanej informacji z ciągłego tekstu i umożliwia 
przetwarzanie dużych ilości danych. Wykorzystuje dane 
tekstowe nawet z dokumentów o skomplikowanej
strukturze, uwzględnia metadane i informacje zawarte
w takich elementach, jak zdjęcia, tabele i wykresy.

Wspólnie z Politechniką Warszawską rozwijamy 
system Omega-PSIR - oprogramowanie do ewaluacji 
uczelni i instytucji naukowych, pozwalające
na kompleksowe zarządzanie informacją o nauce
i ewaluację pracowników. Jest to nr 1 w Polsce i nr 5 
na świecie, jeżeli chodzi o liczbę wdrożeń pośród 
oprogramowania tego typu.

Umożliwia dostępność dla klientów 24/7. 
Przedstawia najlepiej dopasowane rekomen-
dacje produktów, obsługuje zwroty i rekla-
macje.

SPRZEDAŻ, CS Automatycznie wyszukuje klauzule niedozwo-
lone i inne zdefiniowane zapisy w umowach.

DZIAŁ PRAWNY

Automatycznie księguje faktury na podstawie 
dokumentu lub skanu.

KSIĘGOWOŚĆ

Pozwala kilkoma kliknięciami sprawdzić tysiące 
drukowanych formularzy wypełnionych przez 
klientów. Pozwala analizować pytania otwarte i 
zawarty w odpowiedziach poziom emocji.

ANALITYKA

Automatycznie sprawdza CV i dokumenty 
wewnętrzne w firmie.

HR

Usprawnia rekrutację onboarding i przeka-
zywanie informacji w organizacji. 

HR

Automatyzacja kampanii w różnych kanałach. 
Ułatwia analitykę i optymalizację.

MARKETING

Umożliwia dostosowanie dokumentów, 
aplikacji i stron www do potrzeb osób 
niewidzących i niedowidzących.

NOWOŚĆ!



Szkolenia w formule zdalnej z sukcesem organizujemy już od kilku lat, dlatego też szybko odnaleźliśmy się 
w obecnej sytuacji epidemicznej. Nasze realizacje wyróżnia:

Szkolenia zdalne

Szkolenie odbywa się na żywo.
Widzisz i słyszysz trenera
oraz innych uczestników.

Do udziału w szkoleniu
wystarczy łącze internetowe. 
Możemy zapewnić uczestnikom 
niezbędny sprzęt.

Nad poprawnym
przebiegiem szkolenia
czuwa przez cały czas
nasz Opiekun Techniczny.

Trener może pomóc
uczestnikom w trakcie
szkolenia, przechwytując
ekran ich komputera.

Dostęp do szkolenia
z dowolnego miejsca
na świecie to oszczędność
czasu i kosztów delegacji.

Administracja i DevOps

Analiza, projektowanie
i architektura

Bezpieczeństwo

Big Data

Chmura

Data Science

Frontend

Inne języki programowania

Python

Rozwiązania
mobilne

Systemy wbudowane i IoT

Technologie starsze lub niszowe

Testowanie

Tworzenie gier

UX

GIS i geoinformatyka

Zarządzanie

Platforma Java

Platforma .NET

Praca z kodem

Make IT happen.

Naszym celem jest kompleksowa 
obsługa potrzeb klientów,

dlatego współpracujemy z ekspertami 
z różnych specjalizacji.

Obszary technologiczne, w których 
oferujemy wsparcie:

W 2021 roku zorganizowaliśmy
ponad 750 szkoleń
w formule zdalnej

Wychodząc naprzeciw potrzebom 

naszych klientów pracujących

w międzynarodowym środowisku 

większość naszych szkoleń realizujemy

w języku angielskim.

Korzystamy
z oprogramowania
zapewniającego wysoki
poziom bezpieczeństwa.
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Rust to nowoczesny, bezpieczny i bardzo wydajny 
język programowania, ogólnego przeznaczenia.
Na szkoleniu uczestnicy poznają składnię,
obowiązujące konwencje kodowania i najważniejsze 
idiomy języka Rust, a także zapoznają się
z istniejącym ekosystemem oraz dostępnymi 
narzędziami deweloperskimi

Programowanie
w języku Rust

Quarkus to uniwersalny framework umożliwiający 
tworzenie aplikacji w języku Java, w szczególności 
w architekturze opartej o mikroserwisy.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają kompleksowo
możliwości frameworka, nauczą się go efektywnie 
wykorzystywać, a także poznają ideę wstrzykiwania 
zależności.

Quarkus framework

Micronaut to nowoczesny framework umożliwiający 
tworzenie modułowych, łatwo testowalnych 
rozwiązań, opartych o architekturę mikroserwisów. 
Na szkoleniu wyjaśnimy czym jest architektura 
mikroserwisów oraz jakie są jej mocne i słabe 
strony. Uczestnicy poznają najważniejsze moduły 
frameworka oraz ideę programowania komponen-
towego z wykorzystaniem kontenera IoC.

Micronaut framework

TensorFlow to kompleksowa, otwarta platforma,
umożliwiająca tworzenie rozwiązań wykorzystujących 
uczenie maszynowe. Podczas szkolenia uczestnicy 
poznają mechanizmy budowania profesjonalnych
rozwiązań opartych o deep learning dotyczących m.in. 
analizy obrazów, przetwarzania języka naturalnego, 
predykcji szeregów czasowych oraz zdobędą umiejętności 
implementacji własnych architektur sieci neuronowych.

Uczenie maszynowe
z TensorFlow

Python to popularny, elastyczny i łatwy do 
nauczenia się język programowania o licznych 
zastosowaniach. Na szkoleniu uczestnicy poznają 
język Python oraz popularne narzędzia wykorzysty-
wane przez deweloperów, nauczą się najważniej-
szych idiomów programistycznych, a także zdobę-
dą podstawy programowania obiektowego.

Python od podstaw

Szkolenie adresowane do osób znających już 
podstawy programowania w języku Python,
które chcą poszerzyć swoją wiedzę, nauczyć się 
refaktoringu i dobrych praktyk związanych
z tworzeniem czystego kodu oraz poznać
alternatywne wersje interpretera.

Python: Poziom średnio
zaawansowany

Machine learning to obszar sztucznej inteligencji 
poświęcony algorytmom, które zapewniają możliwość 
automatycznego uczenia i doskonalenia się na 
podstawie dostępnych danych. Uczestnicy szkolenia 
opanują metodologie i nabędą praktyczne umiejętności 
rozwiązywania rzeczywistych problemów z wykorzysta-
niem algorytmów uczenia maszynowego, a także 
poznają metody pracy z algorytmami uczenia maszyno-
wego w języku Python.

Szkolenie dla osób znających język Python
oraz podstawy uczenia maszynowego. Podczas 
szkolenia uczestnicy pogłębią wiedzę z zakresu 
uczenia maszynowego, zapoznają się z użytecznymi 
funkcjonalnościami bibliotek związanymi
z omawianymi algorytmami, a także zdobędą 
praktyczne umiejętności pracy z rzeczywistymi 
danymi.

Uczenie maszynowe w języku
Python - wprowadzenie

Uczenie maszynowe w języku
Python - poziom średnio
zaawansowany

Kubernetes to popularna platforma do zarządzania, 
automatyzacji i skalowania aplikacji opartych o kontenery. 
Na szkoleniu przedstawimy najważniejsze elementy
Kubernetes i opowiemy o możliwościach platformy
w zakresie wdrażania aplikacji wykorzystujących kontenery
(w szczególności opartych o architekturę mikroserwisów). 
Uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania klastra 
Kubernetes w zakresie administracji oraz wdrażania,
monitorowania i skalowania aplikacji.

Kubernetes w praktyce

Polecane programy szkoleń
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https://www.sages.pl/szkolenia/programowanie-w-jezyku-rust
https://www.sages.pl/szkolenia/quarkus-framework
https://www.sages.pl/szkolenia/micronaut-framework
https://www.sages.pl/szkolenia/uczenie_maszynowe_z_tensorflow
https://www.sages.pl/szkolenia/python-od-podstaw
https://www.sages.pl/szkolenia/python-srednio-zaawansowany
https://www.sages.pl/szkolenia/uczenie-maszynowe-w-jezyku-python-wprowadzenie
https://www.sages.pl/szkolenia/uczenie-maszynowe-w-jezyku-python-poziom-srednio-zaawansowany
https://www.sages.pl/szkolenia/kubernetes-w-praktyce


Android to jeden z najpopularniejszych systemów 
operacyjny dla urządzeń mobilnych takich jak 
smartfony czy tablety. Podczas szkolenia uczestnicy 
poznają podstawy języka Kotlin i środowisko 
programistyczne Android Studio. Zdobędą 
praktyczną wiedzę, niezbędną do tworzenia 
natywnych aplikacji mobilnych, a także nauczą się 
projektowania i tworzenia interfejsu użytkownika.

Android - podstawy 
tworzenia aplikacji

iOS to system operacyjny firmy Apple przeznaczo-
ny dla urządzeń mobilnych. Na szkoleniu przedsta-
wimy otwarty, nowoczesny i popularny język Swift
oraz dedykowane środowisko programistyczne 
Xcode. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, 
niezbędną do tworzenia natywnych aplikacji
mobilnych oraz poznają metody projektowania
i tworzenia interfejsu użytkownika.

Szkolenie iOS - podstawy
tworzenia aplikacji

ReactJS to jedna z najpopularniejszych bibliotek 
JavaScript, służących to tworzenia aplikacji
internetowych. Na szkoleniu zapoznamy uczestni-
ków z założeniami biblioteki React, nauczymy jak 
stosować architekturę Redux i przekażemy 
praktyczną wiedzę na temat budowania aplikacji 
internetowych.

Tworzenie aplikacji z użyciem
ReactJS

Postman to platforma do budowania, testowania
i używania API. Podczas szkolenia uczestnicy 
poznają możliwości narzędzia w zakresie automaty-
zacji testów funkcjonalnych REST API i nauczą się 
sposobów oraz strategii uruchamiania testów
w procesie CI. Dowiedzą się także jak planować 
dobrą architekturę na poziomie API.

Postman - automatyzacja testów
funkcjonalnych serwisów REST API

Haskell to tatycznie typowany, czysto funkcyjny 
język programowania, charakteryzujący się leniwą 
ewaluacją. Podczas szkolenia uczestnicy przyswoją 
składnię języka, poznają obowiązujące konwencje 
kodowania oraz ideę funkcyjnego paradygmatu 
programowania. Nauczą się najważniejszych 
idiomów programistycznych oraz elementów SDK
i dostępnych narzędzi deweloperskich.

PureScript to silnie typowany, funkcyjny język 
programowania, kompilowany do JavaScript,
umożliwiający tworzenie całych aplikacji
(frontend, backend) z wykorzystaniem paradygmatu 
funkcyjnego. Na szkoleniu uczestnicy przyswoją 
składnię języka PureScript oraz obowiązujące 
konwencje kodowania, poznają najważniejsze 
elementy SDK i popularne narzędzia deweloperskie,
a także aspekty programowania funkcyjnego.

Programowanie funkcyjne
w języku Haskell

Programowanie funkcyjne
w języku PureScript

Helm to narzędzie, które usprawnia instalowanie
i zarządzanie aplikacjami Kubernetes.
Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się tworzyć 
szablony / dynamiczne pliki konfiguracyjne oraz 
poznają najlepsze praktyki wykorzystania Helm.

Helm - menedżer pakietów
aplikacji w Kubernetes

Spring to uniwersalny, wszechstronny i najpopular-
niejszy framework wykorzystywany na platformie 
Java. Uczestnicy szkolenia poznają możliwości i 
najważniejsze moduły frameworka, przyswoją idiomy 
programistyczne wykorzystywane w Spring
(m.in. wstrzykiwanie zależności, programowanie 
aspektowe) i opanują Springa w stopniu umożliwiającym 
jego zastosowanie w realnym projekcie.

Spring framework

nowe w ofercie HOT tylko u nas
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https://www.sages.pl/szkolenia/helm-menedzer-pakietow-aplikacji-w-kubernetes
https://www.sages.pl/szkolenia/spring-framework
https://www.sages.pl/szkolenia/android-podstawy-tworzenia-aplikacji
https://www.sages.pl/szkolenia/ios-podstawy-tworzenia-aplikacji
https://www.sages.pl/szkolenia/tworzenie-aplikacji-z-uzyciem-reactjs
https://www.sages.pl/szkolenia/automatyzacja-testow-funkcjonalnych-serwisow-rest-api-postman
https://www.sages.pl/szkolenia/programowanie-funkcyjne-w-jezyku-haskell
https://www.sages.pl/szkolenia/programowanie-funkcyjne-w-jezyku-purescript


7

Kalendarz wybranych szkoleń otwartych
7-11

WWA, GDA
9-13

KRK, WRO, WWA
26-30

poz, ldz, wwa
21-25
WWA, krk

10-14
WWA

9-13
KRK, WRO, WWA

17-21
WWA, LDZ, POZ

19-23
WWA

7-10
WWA, krk

6-9
WWA, gda

10-13
wwa, poz, ldz

12-15
WWA

2-4
WWA, gda

4-6
KRK, wro, WWA

29-31
WWA, LDZ, POZ

7-9
WWA, gda

14-16
WWA

21-23
WWA, krk, wro

4-6
WWA, LDZ, POZ

3-5
WWA, gda

7-10
WWA, krk

20-23
wwa, gda

14-17
WWA

21-23
WWA, gda

20-22
KRK,wro, WWA

29-31
WWA, LDZ, POZ

26-28
WWA, gda

14-16
WWA

23-25
WWA, gda

16-18
WWA, LDZ, POZ

18-20
KRK, WWA

24-26
WWA, wro

19-21
WWA, krk

14-16
WWA

27-28
WWA

21-22
wwa, poz, ldz

9-10
krk, wRO

15-16
WWA, gda

17-18
WWA

30.03-1.04
WWA, poz

1-3
wwa, ldz, gda

16-18
WWA, krk, wro

9-11
wwa, poz

11-13
wwa, ldz, gda

19-21
wwa, krk, wro

20-22
wwa, poz

6-8
WWA, LDZ, gda

24-25
WWA, LDZ, POZ

8-9
WWA, krk, wro

29-30
WWA

14-15
wwa, poz, ldz

25-26
WWA

31.01-4.02
WWA

14-18
wwa, gda

9-13
wwa, krk, wro

6-10
WWA, poz, ldz

8-12
WWA, krk, wro

14-18
WWA

5-9
WWA, gda

10-14
WWA, POZ

4-8
wwa, gda

8-12
WWA, krk, wro

10-14
WWA, ldz, gda

9-12
wwa, poz, ldz

21-24
WWA, krk, wro

4-6
WWA, LDZ, POZ

5-7
WWA, krk, wro

5-7
WWA

27-28
WWA, poz, ldz

7-8
WWA, krk, wro

9-12
wwa, poz, ldz

7-10
WWA, krk, wro

21-25
wwa, gda

6-10
WWA, poz, ldz

10-14
wwa, krk

12-16
WWA

7-9
wwa, poz, ldz

4-6
WWA, krk, wro

24-26
WWA, gda

12-14
WWA

9-12
wwa, poz, ldz

30.05-1.06-10
wwa, ldz, gda

7-10
WWA, krk, wro

21-23
WWA, krk, wro

16-19
wwa, krk, wro

17-20
wwa, poz, ldz

28-29
WWA, krk, wro

28.02-1.03
wwa, ldz, poz

26-28
WWA, LDZ, POZ

6-8
wwa, krk, wro

24-26
WWA, gda

26-28
wwa, poz

23-25
WWa

Analiza biznesowa w praktyce

Architektura systemów

Architektura systemów dla analityków

Enterprise Architect - narzędzie do modelowania

Zarządzanie wymaganiami

Analiza danych tekstowych i języka naturalnego

Analiza danych z użyciem Apache Spark

Apache Spark z wykorzystaniem języka Scala

Big Data i platforma Hadoop - wprowadzenie

Przetwarzanie strumieni danych w środowiskach Big Data

Docker Essentials - Docker w praktyce

Kubernetes w praktyce

Mikroserwisy w praktyce

Budowanie aplikacji React przy wykorzystaniu języka TypeScript

React Native w praktyce

Test-Driven Development w ekosystemie React

Tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Express.js

Tworzenie aplikacji z użyciem Angular

Tworzenie aplikacji z użyciem ReactJS

Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem NestJS

Zaawansowane tworzenie aplikacji z użyciem Angular 

Bazy danych NoSQL - MongoDB

Continuous Integration z wykorzystaniem Jenkins

Elasticsearch – od podstaw do zagadnień zaawansowanych

Certyfikowany Specjalista Inżynierii Wymagań - szkolenie
autorskie przygotowujące do IREB® CPRE Foundation Level

Modelowanie procesów biznesowych w UML i BPMN
przy użyciu narzędzia Enterprise Architect

Nazwa szkolenia sty

Analiza

Analiza

Analiza

Analiza

Analiza

Analiza

Analiza

Big Data

Big Data

Big Data

Big Data

Big Data

Chmura

Chmura

Chmura

Frontend

Frontend

Frontend

Frontend

Frontend

Frontend

Frontend

Frontend

Inne

Inne

Inne

Kategorie lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru

https://www.sages.pl/szkolenia/analiza-biznesowa-w-praktyce
https://www.sages.pl/szkolenia/architektura-systemow
https://www.sages.pl/szkolenia/architektura-systemow-dla-analitykow
https://www.sages.pl/szkolenia/ireb-foundation-level-szkolenie-i-egzamin
https://www.sages.pl/szkolenia/enterprise-architect-narzedzie-do-modelowania
https://www.sages.pl/szkolenia/modelowanie-procesow-biznesowych-w-uml-i-bpmn-przy-uzyciu-narzedzia-enterprise-architect
https://www.sages.pl/szkolenia/zarzadzanie-wymaganiami
https://www.sages.pl/szkolenia/analiza-danych-tekstowych-i-jezyka-naturalnego
https://www.sages.pl/szkolenia/analiza-danych-z-uzyciem-apache-spark
https://www.sages.pl/szkolenia/apache-spark-z-wykorzystaniem-jezyka-scala
https://www.sages.pl/szkolenia/big-data-i-platforma-hadoop-wprowadzenie
https://www.sages.pl/szkolenia/przetwarzanie-strumieni-danych-w-big-data
https://www.sages.pl/szkolenia/docker-w-praktyce
https://www.sages.pl/szkolenia/kubernetes-w-praktyce
https://www.sages.pl/szkolenia/mikroserwisy-w-praktyce
https://www.sages.pl/szkolenia/budowanie-aplikacji-react-przy-wykorzystaniu-jezyka-typescript
https://www.sages.pl/szkolenia/react-native-w-praktyce
https://www.sages.pl/szkolenia/test-driven-development-w-ekosystemie-react
https://www.sages.pl/szkolenia/tworzenie-aplikacji-webowych-z-wykorzystaniem-expressjs
https://www.sages.pl/szkolenia/tworzenie-aplikacji-z-uzyciem-angular
https://www.sages.pl/szkolenia/tworzenie-aplikacji-z-uzyciem-reactjs
https://www.sages.pl/szkolenia/tworzenie-aplikacji-z-wykorzystaniem-nestjs
https://www.sages.pl/szkolenia/zaawansowane-tworzenie-aplikacji-z-uzyciem-angular
https://www.sages.pl/szkolenia/bazy-danych-nosql-mongodb
https://www.sages.pl/szkolenia/continous-integration-z-wykorzystaniem-jenkins
https://www.sages.pl/szkolenia/elasticsearch-od-podstaw-do-zagadnien-zaawansowanych


https://www.sages.pl/szkolenia/infrastruktura-klucza-publicznego
https://www.sages.pl/szkolenia/kontrola-wersji-z-git
https://www.sages.pl/szkolenia/user-experience-projektowanie-satysfakcji-odbiorcy
https://www.sages.pl/szkolenia/architektura-mikroserwisow-z-wykorzystaniem-spring-cloud
https://www.sages.pl/szkolenia/programowanie-reaktywne-w-jezyku-java-i-spring-webflux
https://www.sages.pl/szkolenia/przygotowanie-do-uzyskania-certyfikatu-ocpjd
https://www.sages.pl/szkolenia/spring-framework
https://www.sages.pl/szkolenia/spring-framework
https://www.sages.pl/szkolenia/wydajnosc-w-jezyku-java
https://www.sages.pl/szkolenia/zaawansowany-spring-framework
https://www.sages.pl/szkolenia/programowanie-.net-kurs-zaawansowany
https://www.sages.pl/szkolenia/wzorce-projektowe-w-c-sharp
https://www.sages.pl/szkolenia/python-od-podstaw
https://www.sages.pl/szkolenia/python-srednio-zaawansowany
https://www.sages.pl/szkolenia/zaawansowane-programowanie-w-jezyku-python
https://www.sages.pl/szkolenia/automatyzacja-testow-funkcjonalnych-aplikacji-internetowych-z-uzyciem-selenium-robotframework
https://www.sages.pl/szkolenia/istqb-foundation-level-szkolenie-i-egzamin
https://www.sages.pl/szkolenia/automatyzacja-testow-funkcjonalnych-serwisow-rest-api-postman
https://www.sages.pl/szkolenia/automatyzacja-testow-funkcjonalnych-serwisow-rest-api-java
https://www.sages.pl/szkolenia/zautomatyzowane-testy-uslug-sieciowych-z-uzyciem-soapui
https://www.sages.pl/szkolenia/jira-administracja-systemem-wspomagajacym-sledzenie-bledow-i-zarzadzanie-projektem
https://www.sages.pl/szkolenia/jira-prowadzenie-i-praca-w-projekcie-agile
https://www.sages.pl/szkolenia/product-management-i-product-design
https://www.sages.pl/szkolenia/umowy-w-it-z-perspektywy-zamawiajacego
https://www.sages.pl/szkolenia/zarzadzanie-projektami-it
https://www.sages.pl/szkolenia
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SPECJALISTA DATA SCIENCE
Python: Jednodniowe wprowadzenie do składni języka i środowiska dla Data Scientists
Uczenie maszynowe w języku Python - wprowadzenie
Uczenie maszynowe w języku Python - poziom średnio zaawansowany
Deep learning
Wizualizacja danych w języku Python

PROGRAMISTA FRONTEND
Frontend: solidne podstawy
Tworzenie aplikacji z użyciem ReactJS
Tworzenie aplikacji z użyciem Angular
Tworzenie aplikacji z użyciem VueJS

ADMINISTRATOR KUBERNETES
Przegląd Technologii Cloud
Docker w praktyce
Kubernetes w praktyce
Helm - menedżer pakietów aplikacji w Kubernetes
Istio w praktyce
Certyfikowany Administrator Kubernetes'a

PROGRAMISTA PYTHON
Python od podstaw
Python: Poziom średnio zaawansowany
Python: Zaawansowane programowanie

PROGRAMISTA JAVA
Programowanie w języku Java
Utrwalanie danych z użyciem JPA i Hibernate
Spring framework

PROGRAMISTA ANDROID
Programowanie w języku Kotlin
Android - podstawy tworzenia aplikacji
Android - zaawansowane tworzenie aplikacji

PROGRAMISTA IOS
Programowanie w języku Swift
iOS - podstawy tworzenia aplikacji
iOS - zaawansowane tworzenie aplikacji

Ścieżki rozwoju

Przy zakupie kilku szkoleń
z tej samej ścieżki

RABAT SPECJALNY
zapoznaj się z ofertą

pakietów szkoleniowych
na stronie

www.sages.pl/oferty-specjalne/

http://www.sages.pl/oferty-specjalne/
https://www.sages.pl/szkolenia/python-wprowadzenie-do-skladni-jezyka-i-srodowiska-dla-data-scientists
https://www.sages.pl/szkolenia/uczenie-maszynowe-w-jezyku-python-wprowadzenie
https://www.sages.pl/szkolenia/uczenie-maszynowe-w-jezyku-python-poziom-srednio-zaawansowany
https://www.sages.pl/szkolenia/deep-learning
https://www.sages.pl/szkolenia/wizualizacja-danych-w-jezyku-python
https://www.sages.pl/szkolenia/frontend-solidne-podstawy
https://www.sages.pl/szkolenia/tworzenie-aplikacji-z-uzyciem-reactjs
https://www.sages.pl/szkolenia/tworzenie-aplikacji-z-uzyciem-angular
https://www.sages.pl/szkolenia/tworzenie-aplikacji-z-uzyciem-vuejs
https://www.sages.pl/szkolenia/przeglad-technologii-cloud
https://www.sages.pl/szkolenia/docker-w-praktyce
https://www.sages.pl/szkolenia/kubernetes-w-praktyce
https://www.sages.pl/szkolenia/kubernetes-w-praktyce
https://www.sages.pl/szkolenia/istio-w-praktyce
https://www.sages.pl/szkolenia/certyfikowany-administrator-kubertnetesa
https://www.sages.pl/szkolenia/python-od-podstaw
https://www.sages.pl/szkolenia/python-srednio-zaawansowany
https://www.sages.pl/szkolenia/zaawansowane-programowanie-w-jezyku-python
https://www.sages.pl/szkolenia/programowanie-w-jezyku-java
https://www.sages.pl/szkolenia/utrwalanie-danych-z-uzyciem-jpa-i-hibernate
https://www.sages.pl/szkolenia/spring-framework
https://www.sages.pl/szkolenia/programowanie-w-jezyku-java
https://www.sages.pl/szkolenia/android-podstawy-tworzenia-aplikacji
https://www.sages.pl/szkolenia/android-zaawansowane-tworzenie-aplikacji
https://www.sages.pl/szkolenia/programowanie-w-jezyku-swift
https://www.sages.pl/szkolenia/ios-podstawy-tworzenia-aplikacji
https://www.sages.pl/szkolenia/ios-zaawansowane-tworzenie-aplikacji


Pakiety edukacyjne Stacji IT
dla pracowników
Stacja IT to projekt edukacyjny firmy Sages łączący naukę pod okiem ekspertów z networkingiem.
Organizujemy meetupy, webinary, spotkania i warsztaty IT w trybie zdalnym i stacjonarnym w Warszawie, 
Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście. Przekazujemy wiedzę i praktyczne rozwiązania
z szeroko pojętych zagadnień IT i biznesu. Dołączenie do naszej społeczności daje gwarancję stałego 
rozwoju kompetencji oraz bycia na bieżąco z trendami w IT. 

Nie od dziś wiadomo, że docenianie pracowników pozytywnie wpływa na ich motywację do pracy. 
Karta na siłownię, bilety do kina, owocowe czwartki - to już było.
Może warto postawić na benefit, dzięki któremu twoi pracownicy poznają trendy w IT, poszerzą 
swoją wiedzę, a następnie wykorzystają ją w pracy?

Z myślą zarówno o małych, jak i dużych firmach, przygotowaliśmy pakiety, które różnią się liczbą 
wejściówek oraz okresem ich ważności. Wszystko po to, aby jak najlepiej dopasować ofertę do 
potrzeb Twojej firmy.

Co zawiera pakiet edukacyjny:
określoną liczbę wejściówek na warsztaty zdalne Stacji IT dla pracowników,
dostęp do pełnej oferty warsztatowej, zawierającej co najmniej 10 warsztatów miesięcznie, 
dostęp do wiedzy przekazywanej wyłącznie przez ekspertów z praktycznym doświadczeniem.

Wyjątkowy benefit dla pracowników

Employer branding 
Umożliwiamy budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy w ramach działań ukierunkowanych 
na społeczność zbudowaną wokół naszego projektu Stacja IT. 

13 000
członków społeczności

na Meetupie

4 800
członków społeczności

na Slacku
przeprowadzonych

warsztatów

>500
współpracujących

trenerów

>250
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Masterclass Premium - co to jest?
Kompleksowy kurs e-learningowy

+ konsultacje/warsztaty
i opieka autora kursu.

To nie jest zwykły
kurs e-learningowy. 

Tutaj jest poczucie pracy w grupie,
są spotkania z autorem i sensownie

rozłożony plan i czas pracy. 

Skuteczna metoda blended learning
Oferta dedykowana na kompleksowe kursy e-learningowe Masterclass w połączeniu z warsztatami lub 
konsultacjami z ekspertami.
Teoria i zadania do samodzielnego wykonania umieszczone są na interaktywnej platformie, natomiast 
warsztaty i problemy rozwiązywane są podczas spotkań zdalnych z autorem kursu.

*Bazując na sprawdzonym know-how, obszernej bazie ekspertów i profesjonalnym zapleczu organizacyjnym
jesteśmy w stanie sprawnie przygotować również kursy z innych tematów niż wymienione w ofercie. Szczegóły do 
indywidualnych ustaleń.

Do wyboru kursy:

Kurs składa się z:
lekcji w formie nagrań wideo (ok. 20-50 godzin nagrań w zależności od kursu)
dedykowanych konsultacji i/lub warsztatów w zamkniętej grupie objętej programem
materiałów szkoleniowych oraz praktycznych wskazówek
zadań do samodzielnej pracy
forum w zamkniętej grupie dyskusyjnej z dostępem do autora kursu
certyfikat ukończenia kursu dla każdego uczestnika

Dedykowane kursy masterclass

Wzmocnienie zaangażowania:
oficjalne otwarcie kursu przez autora
z omówieniem całego programu szkolenia
i trybu nauczania

test na koniec kursu

cykliczne raporty na życzenie klienta
plus 3 dostępy kontrolne (dla leaderów
oddelegowanych zespołów)

harmonogram spotkań dostosowany
do wytycznych klienta

certyfikaty ukończenia kursu

tempo szkolenia jest tzw. "self-paced" -
uczestnicy odbywają kurs we własnym
tempie w obrębie tygodnia

konsultacje lub warsztaty w zależności
od wybranego pakietu

W ramach oferty klient otrzymuje nielimitowany dostęp do kursu e-learningowego
dla pracowników objętych programem oraz 3 dostępy dla leaderów.

Spring Framework

Clean Architecture

Python w analizie danych

Uczenie maszynowe

Python dla programistów

React

Podstawy Cloud

Programowanie na platformie Android

Programowanie na platformie iOS

Inne*  - https://kursy.sages.pl 
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Studia Podyplomowe

Mentoring
Proponujemy konsultacje z naszymi ekspertami dla członków zespołów lub firm, których celem jest 
osiągnięcie założonych rezultatów poprzez udzielanie wskazówek, naprowadzeń czy spotkań 
konsultacyjnych 1:1.

12

Od 2016 roku jesteśmy partnerem merytorycznym uczelni wyższych. Współpracujemy z Politechniką 
Warszawską oraz Akademią Leona Koźmińskiego. Nasi eksperci współtworzą ofertę edukacyjną, 
wnosząc poza wiedzą także doświadczenie projektowe i biznesowe. W ten sposób studia podyplomowe, 
w których mamy swój udział, rozwijają kompetencje odpowiadające na realne potrzeby firm.  

Co wyróżnia nasze studia:

PRAKTYKA PRZED TEORIĄ
Prezentujemy rozwiązania projektowe i biznesowe, przekazujemy dobre praktyki oraz przykłady 
ich zastosowań w organizacjach. Program studiów i dobór tematyki zbudowany na podstawie 
doświadczeń wyniesionych z biznesu.

ZAJĘCIA Z PRAKTYKAMI
Wszyscy wykładowcy, poza doświadczeniem akademickim, na co dzień związani są z projektami 
komercyjnymi. To połączenie daje dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how.

KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI
W ramach studiów rozwijane jest spektrum umiejętności z zakresu wybranego zestawu technologii 
i narzędzi, kompetencje projektowe oraz w przypadku studiów dla menedżerów umiejętności 
strategicznego wykorzystania technologii do realizacji celów organizacji.

Wartość dla pracodawcy:
wysoka retencja: zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju wpływa na ich ocenę pracodawcy  
budowanie przewag konkurencyjnych: zapewnienie kompetencji w obszarach: big data, data science
czy rozwiązań chmurowych pozwala na korzystanie z nowych technologii dających możliwość szybszego 
rozwoju 
pozytywny wizerunek: pokazanie, że firma ma nowoczesne podejście do zarządzania oraz technologii 



Absolwenci naszych kursów potrafią

rozwiązywać realne problemy,

dlatego są chętnie zatrudniani przez

pracodawców. Wspólnie możemy

wykształcić i przygotować pracowników

do efektywnej pracy

przy Twoim projekcie.

Jeśli... 
wiesz, że stale potrzebujesz lub będziesz 
potrzebował wsparcia przy projektach

masz problem z rekrutacją pracowników
próbowałeś realizować wewnętrznymi 
zasobami akademie rozwojowe dla kandy-
datów i wiesz, że nie jest to łatwe

chcesz wzmocnić swój wizerunek jako 
pracodawcy inwestującego w pracownika 

zależy Ci na współpracy z doświadczonym 
partnerem biznesowym

… zapraszamy do kontaktu.
Wspólnie możemy więcej.

Ty oszczędzisz czas i zdobędziesz
potrzebnych pracowników

My zrealizujemy kolejny kurs i będziemy 
dumni z naszych absolwentów

W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie rekrutacyjne na pracowników IT stworzyliśmy możliwość 
pozyskania i przeszkolenia przyszłych kandydatów do pracy u naszych klientów.

Jako nasz partner masz możliwość współtworzenia programu szkoleniowego,
który będzie odzwierciedlał potrzeby Twojego zespołu oraz projektu. 

Proponowany przebieg współpracy:

Stworzenie programu szkoleniowego, który będzie uwzględniał zapotrzebowanie klienta 
(wymaga zatwierdzenia przez radę programową Sages) - ok. 1 miesiąc

Eksperci Sages wspólnie z osobami merytorycznymi ze strony klienta układają program 
kursu, którego celem będzie wykwalifikowanie absolwentów spełniających oczekiwania 
wobec kandydatów na określonym stanowisku.

1

Rekrutacja i selekcja uczestników - ok. 2 - 3 miesiące
Po stronie Sages jest zebranie grupy spełniającej oczekiwania Partnera, z uwzględnieniem 
kwalifikacji wejściowych np. komunikatywność, czy znajomość języka ang. na określonym 
poziomie.

2

Zatrudnienie absolwentów kursu
Partner otrzymuje od nas wizytówki uczestników kursu i przeprowadza proces weryfikacji 
umiejętności przeszkolonych kandydatów. Partner decyduje się na zatrudnienie wybranych 
absolwentów kursu.

4

Realizacja kursu - ok. 2 - 6 miesięcy (w zależności od kursu i wymagań wyjściowych)
Sages realizuje kurs, który kompleksowo przygotowuje Kandydatów do pracy na wyznaczo-
nym stanowisku, z uwzględnieniem określonych przez Partnera kwalifikacji wyjściowych. 
Jako Partner i przyszły pracodawca możesz wykorzystać 2 dni na wprowadzenie i zderzenie 
ludzi z realiami pracy w Twoich projektach.

3

Wsparcie rekrutacyjno - edukacyjne
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Akademia dla firm to programy rozwojowe skierowane do firm, które chcą inwestować w zwiększanie 
kompetencji swoich pracowników. Jest to innowacyjna forma szkoleń IT, przygotowanych w oparciu o 
dobre praktyki Sages, wyniesione z organizowanych przez nas szkoleń dla profesjonalistów z branży IT 
oraz opracowana we współpracy z trenerami – ekspertami Sages, którzy posiadają wieloletnie doświad-
czenie w dziedzinie szkoleń technologicznych. Zakres merytoryczny oraz formuła organizacyjna jest 
każdorazowo dostosowywana do specyfiki problemu klienta i celu, jaki chce osiągnąć.

KORZYŚCI
Szybkie podniesienie kwalifikacji pracowników w pełni dostosowane do potrzeb pracodawcy.
Nowe możliwości w zarządzaniu zasobami ludzkimi - możliwość relokacji wewnętrznej, także 
wewnątrzdziałowej.
Szybki zwrot z inwestycji w sprawdzonych pracowników.
Wzmocnienie wizerunku firmy jako pracodawcy dającego możliwości rozwoju.

ZASADY OGÓLNE
Program rozwojowy obejmuje cykl zajęć o łącznej liczbie godzin od 180 do 240 godzin
zegarowych.
Rekomendowana wielkość grupy: do 15 osób.
Każdy program rozwojowy kończy się wykonaniem projektu zaliczeniowego.
Do każdego programu Sages wyznacza Opiekuna Organizacyjnego oraz Opiekuna Merytorycznego.

TRYB ZAJĘĆ
Standardowo jest to tryb weekendowy, ale możliwe jest przeprowadzenie programu
rozwojowego w trybie dziennym lub wieczorowym. Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym
lub stacjonarnym.

SYLABUS PROGRAMU
Program szkolenia jest przygotowany w sposób pozwalający na przyrostowe, gruntowne poznanie 
nowych technologii i spójny rozwój kompetencji. Przygotowujemy go z udziałem ekspertów zarówno
w zakresie merytorycznym (praktycy, architekci rozwiązań, team leaderzy), jak i w aspekcie edukacyjnym 
(przedstawiciele instytucji akademickich, wieloletni nauczyciele i wykładowcy).
Program bootcampu dedykowanego może opierać się także na proponowanych przez nas ścieżkach 
szkoleniowych (patrz str 10). 

Akademia dla firm



Szkolenia dedykowane.

Marcin Poncyliusz
Sales Team Manager

m.poncyliusz@sages.com.pl
+48 570 269 615

Danuta Tomczak-Lech
Key Account Manager

d.tomczak@sages.com.pl
+48 533 775 916

Łukasz Kupis
Key Account Manager

l.kupis@sages.com.pl
+48  600 851 284

Katarzyna Stępień
Key Account Manager

k.stepien@sages.com.pl
+48 734 423 344

Szkolenia otwarte.

Kinga Dymek
Public Courses Advisor, Financial Expert

k.dymek@sages.com.pl
+48 530 612 226

Marta Sobczak
Public Courses Coordinator

m.sobczak@sages.com.pl
+48 537 410 042

Sages Solutions.

Rafał Rębilas
Key Account Manager

r.rebilas@sages.com.pl
+48 882 080 125

Agnieszka Dymińska
Key Account Manager

a.dyminska@sages.com.pl
+48 884 197 360

Programy rozwojowe
i kursy masterclass.

Edyta Wilgos
Chief Product Officer

e.wilgos@sages.com.pl
+ 48 884 886 842

Studia podyplomowe.

Anna Citko-Mikuła
Chief Operating Officer
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