Zostań Specjalistą IT – szkolenia Sii

Poznaj opinie uczestników
Zostań Testerem

06-21.06.2020 r.

Zostań Testerem

09-24.05.2020 r.

Sandra Delmanowska

Sandra Turoń

„Przyjemnie się słuchało. Bardzo fajne podejście

„Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie

do uczestników biorąc pod uwagę, że mała część

ze względu na możliwość zadawania

uczestników to osoby techniczne.”

nieograniczonej liczby pytań oraz bardzo
przyjazne usposobienie prowadzącej.”

Zostań Testerem

09-24.05.2020 r.

Zostań Testerem

27.06-12.07.2020 r.

Bartosz Wójcik

Monika Sikorska

„Super podejście do każdej osoby, spokojnie

„Zajęcia prowadzone w sposób zrozumiały

wytłumaczone każde zadanie, czasami nawet

i z dużym zaangażowaniem. Jestem bardzo

kilka razy. Naprawdę super szkolenie.”

zadowolona z zajęć, zachęcają do dalszej
nauki atomatyzacji.”

Zostań Testerem

25.01-09.02.2020 r.

Zostań Testerem

09-24.11.2019 r.

Kamila Koczorska

Radosław Woźniak

„Bardzo profesjonalne podejście do kursantów,

„Trener bardzo dobrze przygotowany do

dużo materiałów szkoleniowych oraz ćwiczeń

prowadzenia szkolenia. Duży nacisk na

utrwalających.”

praktyczną wiedzę, która na pewno przyda się
w zawodzie Testera.”

Zostań Testerem
Anna Królak

„

25.01-09.02.2020 r.

Cudowna atmosfera. Po samodzielnym przeczytaniu sylabusa miałam
mętlik w głowie, a po 2 dniach z trenerką wszystko było jasne.
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Zostań Testerem

18.01-02.02.2020 r.

Zostań Testerem

01-16.02.2020 r.

Dominika Korecka

Łukasz Łączak

„Trudny materiał został przedstawiony w mega

„Bardzo profesjonalne szkolenie, miła

przystępny sposób. Wyrazy uznania dla Trenera!

atmosfera stworzona przez prowadzącego

Super fachowiec i osoba!”

zachęcała do nauki.”

Zostań Testerem

07-22.11.2020 r.

Zostań Testerem

07-22.11.2020 r.

Mateusz Szymczyk

Andrzej Połednik

„Szkolenie całkowicie spełniło moje oczekiwania.

„Jestem bardzo zadowolony z przeprowadzonego

Prowadzący w bardzo przystępny sposób

szkolenia. Świetnie przygotowany i poprowadzony

tłumaczyli wszelkie zagadnienia i wykazywali

materiał wraz z praktycznymi przykładami i

się profesjonalizmem i wiedzą. Wszystkie

sytuacjami z codziennej pracy testera. Bardzo

informacje organizacyjne rzetelnie przekazane

dobre przygotowanie do egzaminu ISTQB; bardzo

w wiadomościach e-mail. Brak jakichkolwiek

dobrze wytłumaczone bazy danych i język SQL

zastrzeżeń. Świetna przyjazna atmosfera szkolenia,

oraz wprowadzenie do automatyzacji testów.

ale przy tym pełen profesjonalizm.”

Dużo ciekawych zadań praktycznych. Zachęca do
kontynuacji nauki.”

Zostań Testerem

07-22.11.2020 r.

Adam Rosicki
„Najlepsza trenerka :) Zdolność przekazania
informacji, przykłady energia i przygotowanie na

Zostań Testerem
Automatyzującym

16-31.01.2021 r.

Adam Dyrdek
„6+ za kontaktowości. Świetny nauczyciel.”

najwyższym poziomie. Widać było, że bardzo
zależy jej na naszym rozwoju.”

Zostań Testerem Automatyzującym
Adam Wilk

„

05-20.12.2020 r.

Szkolenie bardzo intensywne. Dużo wiedzy, która została dostarczona
przez profesjonalistów. Uzyskałem podstawy, które pozwolą mi rozwijać
się w kierunku testów automatycznych.
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Zostań Testerem
Automatyzującym

14-29.04.2018 r.

Zostań Analitykiem
Biznesowym

09-24.01.2021 r.

Uczestnik

Szymon Kusior

„Świetne szkolenie umożliwiające zdobycie

„Szkolenie bardzo otwierające umysł.”

wiedzy merytorycznej oraz rozwinięcie
umiejętności dzięki zadaniom praktycznym.
Profesjonalni i pomocni Trenerzy. Polecam!”

Zostań Analitykiem
Biznesowym

07-22.11.2020 r.

Zostań Analitykiem
Biznesowym

26.09-18.10.2020 r.

Katarzyna Ziółkowska

Anna Pazera

„Przykłady podawane podczas szkolenia

„Bardzo ciekawe szkolenie, prowadzone

dotyczyły różnych branż, nie tylko IT, dzięki

w jasny i zrozumiały sposób. Prowadzący

temu każdy mógł zrozumieć dane zagadnienie.

chętnie odpowiadał na pytania, był

Trener odpowiadał na zadawane pytania w

zaangażowany. Dużym plusem było to, że

przystępny sposób – tak, aby każdy mógł

każdy rozdział był zakończony zadaniami,

zrozumieć.”

które rozwiązywaliśmy w grupach i dzięki
temu mogliśmy lepiej zrozumieć zakres.”

Zostań Analitykiem Biznesowym
Piotr Baran

„

07-22.11.2020 r.

Jest to najlepiej przygotowane oraz najlepiej prowadzone szkolenie,
w którym uczestniczyłem. Dzięki temu, że treść i przebieg szkolenia

był solidnie przemyślany i zaplanowany, mimo stosunkowo krótkiego
czasu trwania, zostały szczegółowo poruszone wszystkie elementy
szkolenia zawarte w agendzie. To szkolenie daje według mnie bardzo
solidne podstawy oraz precyzyjnie wskazuje kierunki, które należy
rozwijać myśląc o pracy analityka.
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Zostań Analitykiem
Biznesowym

07-22.11.2020 r.

Zostań Analitykiem
Biznesowym

09-24.01.2021 r.

Alicja Bartnik

Ireneusz Czerski

„Trener posiada bardzo dużą wiedzę

„Szkolenie merytoryczne, utrzymujące

merytoryczną, którą przekazywał w sposób

słuchaczy cały czas w skupieniu i angażujące

zrozumiały dla uczestników, dużo ćwiczeń

w ćwiczenia.”

umożliwiających usystematyzowanie zdobytej
wiedzy.”

Zostań Developerem
Front-end

13-28.02.2021 r.

Zostań Scrum Masterem

28.11-13.12.2020 r.

Sebastian Trzciński
Michał Czuba

„Co tu komentować? Panowie Paweł i Michał

Generalnie bardzo przyjemne zajęcia, dużo wiedzy,

to profesjonaliści, więc aż żal, że się szkolenie

zwłaszcza takiej, która potrafi ukierunkować

skończyło.”

proces uczenia się!

Zostań Developerem
Front-end

09-24.01.2021 r

Zostań Developerem Phyton

29.08-13.09.2020 r.

Konrad Lis
Jakub Żuber

„Kurs intensywny, bardzo treściwy.

„Bardzo dużo wiedzy w programie kursu. Wiele

Przedstawiono różne zagadnienia opierając się na

dobrych rad i sugestii.”

przykładach do rozwiązania.”

Zostań Developerem Phyton

29.08-13.09.2020 r.

Zostań Developerem Phyton

07-22.11.2020 r.

Tomasz Wąsowicz

Dariusz Kupski

„Świetny Kurs, rzeczowy prowadzący.”

„Bardzo dobre szkolenie, które mógłbym polecić
innym.”

Poznaj opinie uczestników

Zostań Developerem Java

20.06-11.07.2020 r.

Zostań Developerem Java

20.06-11.07.2020

Paweł Dąbrowski

Jakub Malesa

„Żadnych zastrzeżeń, a wręcz przeciwnie! Szkolenie

„Na wysokim poziomie, w sposób zrozumiały,

bardzo mi się podobało i żałuję trochę, że tak

na pewno skorzystam ponownie z kursów.”

krótko trwało. Prowadzący bardzo dobry - widać, że
podchodzi z pasją do tego, co robi. Mam nadzieję,
że po ukończeniu szkolenia będę miał szansę na
znalezienie pracy w zawodzie programisty.”

Szkolenie Sii

Miejsce na Twoją opinię!
Dołącz do zadowolonych uczestników szkolenia.

