Podstawy języka Python
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Nie

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

E-learning

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/01/21/14242/518686

Cena netto

2 000,00 zł

Cena brutto

2 460,00 zł

Cena netto za godzinę

133,33 zł

Cena brutto za
godzinę

164,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Nie

Liczba godzin usługi

15

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-01

Termin zakończenia
usługi

2020-03-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-01

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-29

Maksymalna liczba uczestników

49

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

SkillTech Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.K.

Osoba do kontaktu

Anna Drab

E-mail

adrab@skilltech.pl

Telefon

605 788 898

Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie dostarcza wiedzę i pomaga podnieść kwalifikacje programistów w zakresie języka Python.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę pozwalającą tworzyć programy w języku Python
samodzielnie lub jako członek zespołu programistów. Nabyta wiedza, potwierdzona zaświadczeniem
Skillsoft, zwiększa atrakcyjność uczestnika szkolenia na rynku pracy IT oraz pozwala na oferowanie
usług programisty języka Python w formie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Python: The Basics
Python: Classes and Modules
Python: Iteration and Exceptions
Python: Web Application Development
Python: web2py and Test-driven Development

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia użytkownik będzie umiał samodzielnie napisać podstawowy program w
oparciu o język Python.

Grupa docelowa
Programiści chcący rozwijać swoje umiejętności w zakresie języka Python.

Materiały dydaktyczne
Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 12 miesięczny dostęp do Bazy Wiedzy Skillsoft z
zakresu IT, zawierającej materiały edukacyjne w tym video, e-booki z zakresu programowania, baz
danych, technologii sieciowych, bezpieczeństwa IT, metod prowadzenia projektów. Więcej informacji w
linku http://skilltech.pl/szkolenia-it/

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Uczestnik ustala indywidualnie czas, w
którym ma zostać wykonany kurs.
Warunek: nie może przekroczyć daty
wyznaczonej jako zakończenie kursu.

Data
realizacji
zajęć
2020-0121

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

06:00

21:00

15:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko
Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Anna Drab

