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PROGRAM PRZEKWALIFIKOWUJĄCY DO PRACY NA 
STANOWISKO 

JUNIOR JAVA DEVELOPER 

 

 

 

Dla kogo? 

 

Kurs skierowany do osób chcących rozpocząć swoją drogę w programowaniu, mających nikłą 
wiedzę w zakresie programowania, planujących przekwalifikowanie, studentów, absolwentów, 
osób bezrobotnych. 

 

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się, jak zaprojektować i zbudować aplikację z 

wykorzystaniem Javy. Zdobędzie wiedzę na temat budowy stron internetowych. Zapozna się 

także z podstawami popularnych technologii wykorzystywanych w pracy Junior Java Developera. 

Zdobędzie teoretyczną wiedzę na temat Java SE na poziomie umożliwiającym zdanie egzaminu 

OCAJP. Szkolenie jest świetną bazą dla osób pragnących zdobyć pracę jako Junior Java Developer 

i pragnących w przyszłości rozwijać swoje umiejętności, 

 

Łączny czas trwania programu: 

 

226 h zajęć  +  praca w domu 

2,5 h egzamin OCAJP 

 

 

Zakres programu: 

 

1. Wprowadzenie do programowania 1h 

 Dlaczego warto programować 

 Typy języków programowania 

 

2. Algorytmy  1h 

 Przykłady algorytmów 

 Tworzenie i zapis algorytmów 

 

3. Instalacja środowiska 2h 

 Instalacja IDE (Eclipse), JDK 8, Maven itd. 
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4. Pierwszy prosty program 2h 

 Napisanie prostego programu typu “Hello World”, jego kompilacja i uruchomienie. 

 W tle opowieść o historii Javy, jej rodzajach i zastosowaniach. 

 

5. Typy danych logika 2h  

 Typy proste (całkowite, zmiennoprzecinkowe, char, boolean) 

 Typy referencyjne 

 Zapoznanie z zasadami logiki (koniunkcja, alternatywa, negacja) 

 

6. Działania arytmetyczne 2h 

 Działania i operatory arytmetyczne 

 

7. Ciągi znaków 2h 

 Klasa String i jej metody 

 Operacje na ciągach znaków 

 Klasa StringBuilder i jej metody 

 

8. Przetwarzanie danych 2h 

 Konwersja typów liczbowych 

 Wczytywanie danych do programu 

 Autoboxing i casting (auto opakowywanie, konwersja) typów 

 

9. Instrukcje warunkowe, pętle 4h 

 Pętle  

 Instrukcje warunkowe 

 Break i continue 

 Zasięg zmiennych w pętlach 

 

10. Tablice 3h 

 Tworzenie tablic  

 Tablice jedno i wielowymiarowe  

 Działania na tablicach 

 Pętla foreach 

 

11. Wprowadzenie do obiektowości 5h 

 Zmienne instancji  

 Zmienne referencyjne a obiekty 

 Metody dostępu do właściwości obiektu 

 Metody modyfikujące właściwości obiektu  

 Wywoływanie metod instancji  

 Modyfikatory dostępu 
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12. Zmienne i metody statyczne 3h 

 Stałe i zmienne statyczne 

 Metody statyczne i ich wywoływanie 

 Statyczne bloki inicjalizacyjne 

 

13. Pakiety 3h 

 Pakiety a ścieżka klas w systemie 

 Deklarowanie pakietów i ich zasięg 

 Importowanie statyczne i niestatyczne 

 

14. Interfejsy i typy wyliczeniowe 3h 

 Deklarowanie interfeju 

 Implementowanie interfejsu  

 Rozszerzanie interfejów 

 Implementacja wielu interfejsów 

 Metody domyślne w interfejsach 

 

15. Dziedziczenie 6h 

 Definiowanie kontruktorów 

 Rozszerzanie klas 

 Przesłanianie metod  

 Modyfikatory dostępów dla klas 

 Wywoływanie dziedziczonych członków klas 

 Dziedziczenie zmiennych i metod 

 

16. Klasy abstrakcyjne 2h 

 Definiowanie i rozszerzanie klas abstrakcyjnych 

 Rola klas abstrakcyjnych w programowaniu obiektowym 

 

17. Kolekcje 2h 

 ArrayList, HashMap etc. 

 

18. Wyrażenia lambda 3h 

 Pisanie prostych wyrażeń lambda 

 Predykaty 

 Strumienie 
 

19. Obsługa dat i czasu 2h 

 Data i czas 

 Tworzenie, formatowanie, parsowanie 
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20. Wyjątki 4h  

 Rola wyjątków 

 Typy wyjątków 

 Rzucanie wyjątków 

 Metody rzucające wyjątki 

 Konstrukcja try – catch – finally 

 

21. Metody pracy zespołowej (Scrum, Kanban etc.)  4h 

 Co to jest Scrum i jak wpływa na proces wydawniczy w IT?  

 Dlaczego w organizacji pracy zepołowej warto stosować Kanban?  

 Zespół scrumowy zespołów scrumowych, czyli jak pracować w zepole zespołów.  
             (SAFe –  potrzeba sprawdzenia wymogów) 

 

22. Obsługę repozytoriów kodu (Bitbucket, Github etc.) 5h  

 Do czego slużą repozytoria kodu?  

 Dlaczego warto korzystać z systemów kontroli wersji VSC (najpopularniejszy VCS: Git)?  

 Zasady pracy z Gitem – ćwiczenia. 

 

23. Obsługa programów do zautomatyzowanego budowania projektów  
              (np.     Maven,Gradle) 6h 

 Dlaczego warto automatyzować budowanie projektów? 

 Przykładowa konfiguracja Maven i zbudowanie prostego projektu. 

 Cykle życia programu w Maven. 

 

24. Umiejętność pisania testów jednostkowych (JUnit, AssertJ, Mockito) 9h    

 Pisanie testów jednostkowych z wykorzystaniem Junit, AssertJ i Mockito. 

 Warsztat. 
 

25. Umiejętność zbudowania prostej aplikacji typu enterprise Spring 4.0 wraz  
             z umiejętnością jej przetestowania (np. framework do testów integracyjnych 
             Arquilian) 24h 

 moduły Springa,  

 metody wiązania kompenetów: automatyczne, w Javie, z wykorzystaniem XML 

 podstawy programowania aspektowego,  

 Spring MVC (Model View Controler) – budowanie prostej aplikacji internetowej itd. 
 

26. Typy baz danych wraz z instalacją i wykorzystaniem jednego z popularnych 
              prostych serwerów (Tomcat, Wildfly itp.) 10h 

 Bazy relacyjne 

 Obiektowe 

 Obiektowo-relacyjne 

 Nierelacyjne 

 Instalacja jednego z serwerów aplikacji Tomcat 
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27. Umiejetność obsługi bazy danych z poziomu kodu javowego (np. Hibernate, JDBC)  
             10h 

 

28. Umiejętność zbudowania prostego frontu (HTML5, CSS3, Java Script, JQuery, React  
             JS) wraz z wykorzystaniem popularnych frameworków frontowych takich jak 
             Bootstrap czy AngularJS 20h 

 Zbudownie prostej strony na bazie HTML5, CSS3 i Java Script 

 Poznanie zalet stosowania bibliotek JS, np. Jquery, Angular JS 

 Budowa prostej aplikacji webowej na bazie frameworku Bootstrap i AngularJS  
 

29. Komunikacja w zespole 8h 

 Zajęcia/ konwersacja na temat komunikacji w zespole. 

 

30. Omówienie wymagań oraz typów zadań na egzaminie OCAJP 4h  

 Zwrócenie uwagi na typ zadań 

 występowanie tzw. Kruczków 

 poinformowanie kandydatów do certyfikatu o sposobach przygotowania się do egzaminu  

 

31. Ćwiczenia do egzaminu OCAJP 10h 

 Rozwiązywanie i omawianie zadań 

 

32. Test końcowy 2,5h 

 wyniki uczestnicy otrzymają dorgą elektroniczną wraz z poprawnymi odpowiedziami  

            i krótkim omówieniem 

 

 

Modelowanie rozwiązań IT na potrzeby implementacji w j. JAVA 20h 

 

1. Wprowadzenie do modelowania rozwiązań IT w języku UML 4h  

 UML jako język modelowania 

 Wsparcie narzędziowe procesu modelowania 

 Identyfikacja przypadko w uz ycia i diagramy przypadko w uz ycia 

 Techniki analitycznej specyfikacji przypadko w uz ycia  

 

2. Modelowanie dynamiki systemowej 10h 

 Diagramy czynnos ci w specyfikowaniu przypadko w uz ycia oraz algorytmice operacji 

 Modelowanie interakcji w systemie informatycznym – specyfikacja PU z wykorzystaniem 
diagramo w sekwencji, zarządzanie sekwencją interakcji z wykorzystaniem fragmento w 
wyodrębnionych, transformacja diagramu sekwencji w diagram komunikacji  

 Diagramy maszyn stanowych – s ledzenie stano w obiekto w w systemie, zagniez dz anie 
maszyn stanowych, pseudostany 
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3. Modelowanie struktury systemu 6h 

 Modelowanie struktury danych w systemie z wykorzystaniem diagramu klas 

 Przejs cie od modelu danych do jego wdroz enia w języku JAVA 

 Inz ynieria wahadłowa 

 Wizualne przypisywanie projektowanych komponento w do elemento w infrastruktury IT 

 

 

Aktywne poruszanie się po rynku pracy 10h 

 

1. Stanowisko Junior Java Developer 2h 

 opis stanowiska i oczekiwania pracodawców na obecnym rynku pracy 

 wiedza techniczna – możliwości kształcenia w wybranym kierunku 

 umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu oraz drogi ich zdobycia 

 kompetencje  miękkie – definicja oraz rozróżnienie predyspozycji dla zawodu testera 

 analiza posiadanych kompetencji miękkich – profil kompetencji dla omawianego zawodu 

 

2. Rynek pracy w sektorze IT 1h 

 ścieżka rozwoju – tester techniczny/ tester nietechniczn 

 możliwości rozwoju w zawodzie w zależności od posiadanych umiejętności oraz 
              predyspozycji zawodowych 

 ścieżka lidera wg kompetencji zarządzania zespołem 

 ścieżka dotycząca kompetencji twardych technicznych, dotycząca specjalizacji   
             technicznych 

 

3. Poruszanie się po rynku pracy IT – 7 h 

 Proces rekrutacji: etapy procesu, poznanie metodologii pracy w rekrutacji, specyfika 
               poszczególnych etapów 

 Analiza ogłoszeń – ćwiczenia praktyczne 

 Analiza niezbędnych dla pracodawcy kompetencji twardych i miękkich 

 Skuteczne techniki poruszania się po rynku pracy 

 Networking  jako niezbędna metoda aplikacji na współczesnym rynku pracy 

 Korespondencja związana z procesem rekrutacji – ćwiczenia praktyczne  

 Tworzenie dokumentów aplikacyjnych a podstawowe zagadnienia będące przedmiotem 
               analizy dokonywanej przez pracodawców 

 Rozmowa kwalifikacyjna jako proces sprzedaży posiadanych kompetencji  

 Ćwiczenia praktyczne  oraz case study prezentowane na podstawie przedstawionych 
               ogłoszeń 

 Ocena swojej sytuacji na rynku pracy – strategia na przyszłość  

 Plan zadań do wykonania 
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Część projektowa 32h + praca w domu 

Ostatnia część kursu obejmuje samodzielną pracę uczestników w domu oraz zajęcia warsztatowe 
prowadzone przez dwóch trenerów. Zajęcia warsztatowe odbywać się będę co dwa tygodnie po 
4 godziny. 

 

Egzamin OCAJP – 2,5h Do egzaminu można przystąpić w każdym momencie, po szkoleniu, po 

miesiącu od ukończenia szkolenia - po prostu wtedy, kiedy będą Państwo czuli, że to właśnie 

moment, w którym powinno to nastąpić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


