LP

Nazwa firmy

Deklarowana liczba
studentów
przyjmowanych na
praktyki

Wymagania stawiane studentom zgłaszającym się na praktykę

1 AL. Solutions

2

umiejętność tworzenia czytelnego i uporządkowanego kodu, pracy w zespole, sumiennego
wykonywania obowiązków, samodyscypliny

2 Alan Krasiński - Znawcy.com

2

podstawy znajomości sieci komputerowych i ich administracji, podstawy znajomości jednego
z języków programów: Python, Perl, Java, C, C++

2

znajomość podstaw architektury sieciowej oraz branży IT, komunikatywność i łatwość
nawiązywania kontaktów, silna motywacja w osiąganiu postawionych celów, samodzielność i
inicjatywa, umiejętność identyfikowania potrzeb klienta i budowania dobrych relacji,
komunikatywności i dobrej dykcji, mile widziane doświadczenie w branzy B2B

4 Artplus Sp. z o.o.

1

znajomość HTML w stopniu umożliwiającym samodzielne formatowanie stron www,
znajomość obiektowego PHP w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie prostych
skryptów, znajomość relacyjnych baz danych - głównie MySQL - w stopniu umożliwiającym
samodzielne konstruowanie zapytań do bazy danych, podstawowa znajomość JavaScript

5 CCSOFT sp. z o.o.

7

umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra umiejętność obsługi komputera,
znajomość Windows, podstawowa znajomość Linuxa

6 CDN Partner

6

umiejętność pracy w zespole, sumienność w wykonywaniu obowiązków, dobra organizacja
czasu pracy, język angielski na poziomie dobrym, znajomość obsługi komputera

5

umiejętność relacyjnego modelowania danych, mile widziana znajomość Visual basic for
Applications

Arkanet - Wojciech Oleś,
3
Stanisław Zygor Sp. J.

7

Energia Polska Inwestycje Sp. z
o.o

8 Ensalta Sp. z o.o.

8

9 ESC Spółka Akcyjna

6

znajomość HTML/CSS, znajomość Java Script, znajomość PHP, znajomość JQuery

10 Eurohost Maciej Heród

4

praktyki na stanowisku: programista PHP - co najmniej dobrej, praktycznej znajomości
obiektowego PHP 5, MySQL, JavaScript, HTML (xHTML), CSS

11 Grzegorz Raźny

3

12 ILS Dariusz Pałka

4

13 Kambu Sp. z o.o.

3

14 Kolory Marcin Orządała

4

15 Logisys Łukasz Musialski

3

16 MEZ Mariusz Grabysa

2

17

Motorola Solutions Systems
Polska Sp. z o.o.

18 Pulsar Mobile sp. z o.o.
19

PXP s.c. Marcin Leszczyński,
Szymon Ptak

podstawowa znajomość przynajmniej jednego z języków programowania, podstawowa
wiedza na temat projektowania, planowania i tworzenia oprogramowania, ogólna wiedza z
zakresu technologii informacyjnych, komunikatywna znajomość języka angielskiego,
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i miłe usposobienie, nastawienie na
zdobywanie doświadczenia i rozwój

decyzja po rozmowie
kwalifikacyjnej
5

dobra znajomość Microsoft Office 2003 lun nowszego, dobra znajomość oprogramowania
HTML, podstawowa znajomość oprogramowania Javy

10

20 TechXcellence Sp. z o.o.

4

21 Tel-INF Maciej Czachor

2

22 WikSon

1

23 Zerkam Spółka z o.o.

5

zajęcia praktyczne przy projektowaniu bez danych - głównie MSQL i MySQL, systemy
wbudowane - magistrala CAN-obsługa błędów, diagnostyka, telemetria - bezpieczeństwo w
systemach m2m

znajomość oprogramowania biurowego MS Office, znajomość HTML, podstawowa znajomość
programów graficznych, mile widziana umiejętność pracy z oprogramowaniem kamer IP

