
AMC TECH
PROGRAMMING SCHOOL
#amcpschool

naucz się programowania 
od podstaw!
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#amcpschool
- dowiedz się więcej

PROFIL UCZESTNIKA

•	 jesteś studentem i szukasz pomysłu na pierwszą pracę?

•	 chcesz zarabiać jak programiści, ale nie studiujesz informatyki? 

•	 masz analityczny umysł i interesujesz się programowaniem?

•	 szybko się uczysz i nie boisz się wyzwań?

Świetnie, w takim razie idealnie wpisujesz się w profil uczestnika naszej szkółki! 

Napisz do nas i umów się na spotkanie. Wypijemy kawę, zjemy ciastko i porozmawiamy  
o możliwościach Twojego rozwoju.

KIM JESTEŚMY?

20+ 
LAT DOŚWIADCZENIA

300+ 
KLIENTÓW

150+ 
PROJEKTÓW

#AMCPSCHOOL W 3 KROKACH

1
określimy kierunek Twojego 

rozwoju,  zaplanujemy 
szkolenie i  kolejne 

działania

2
samodzielnie wykonasz 

pierwsze zadanie,  
za które otrzymasz 

wynagrodzenie

3
dołączysz do 

doświadczonego zespołu, 
z  którym wspólnie 

rozpoczniesz pracę nad 
dużym projektem

TECHNOLOGIE
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PROGRAM

ETAP I / podstawy

CEL Poznasz podstawy programowania.

DZIAŁANIE
Wspólnie opracujemy listę zagadnień. Dostaniesz wykaz źródeł i materiałów  

oraz czas na przyswojenie wiedzy.

CZAS Tyle ile potrzebujesz.

WERYFIKACJA
Spotkanie w luźnej atmosferze, na którym ocenimy postępy oraz, w zależności  

od wyników, określimy na co powinieneś zwrócić większą uwagę.

POMOC
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.  

Możesz do nas zadzwonić lub napisać, odpowiemy na wszelkie pytania.

ETAP II / praktyka

CEL Wykorzystasz zdobytą wiedzę.

DZIAŁANIE
Na przygotowanym środowisku zrealizujesz przykładowy projekt wykorzystując 

zdobytą wiedzę.

CZAS Dowolnie długi.

WERYFIKACJA
Spotkanie, na którym zostaniesz poproszony o omówienie zrealizowanego przez 

siebie projektu.

POMOC Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Za wykonaną pracę otrzymasz wynagrodzenie.

ETAP III / staż

CEL Osiągniesz gotowość do samodzielnej realizacji projektów komercyjnych.

DZIAŁANIE Udział w komercyjnym projekcie (praca w biurze).

CZAS 2 – 6 miesięcy.

WERYFIKACJA Ocena realizacji wykonanych przez Ciebie zadań przez kolegów z zespołu.

POMOC

Na tym etapie podpisujemy umowę i dołączasz do zespołu.

Pracujemy razem, będziesz miał nieograniczony dostęp do wiedzy naszych 

specjalistów. 

#amcpschool
- nauka programowania



Tomasz Mikołajczyk
T: +48 607 128 585

pschool@amctech.pl 
www.amctech.pl

amc TECH Sp. z o.o.
Pilotów 2e 
31-462 Kraków

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, napisz do nas!  
Umówimy się na spotkanie przy kawie i omówimy szczegóły. 


