
Kursy

Stream: Project Management with Agile the IBM Way - Zarządzanie Projektami Agile w IBM

Partner: IBM

Opis: 

Tematyka kursu pokrywa kluczowe zagadnienia związane z Zarządzaniem Projketami w środowisku IT, w 

sektorze business-to-business, z uwzględnieniem praktyk AGILE. Materiały zostały przygotowane w oparciu o 

praktykę PMI (PMBoK), szeroko stosowanej metodyki Zarządzania Projektami I uzupełnione doświadczeniem, 

dobrymi praktykami i know-how IBM Kierowników Projektów IBM. 

Miejsce: Sale wykładowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Liczba godzin: 9 zajęć (1 x w tygodniu); czas trwania pojedynczych zajęć: 1,5 h – 2h

Tematy:

• Zrozumienie środowiska korporacyjnego sektora business-to-business i wstep do Zarządzania Projektami

• Zarządzanie interesariuszami projektu

• Praca w środowisku wirtualnym i zdalnym

• PMI Project Management Framework – podstawowe zasady metodyki

• Cykl zycia projektu, fazy projektowe I ich specyfika

• Biuro Wsparcia Projektowego

Egzamin

wstępny: 
• Test znajomości języka angielskiego

Dodatkowe

wymagania:

• Dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w grupie

• Umiejętność myślenia analitycznego

• Rozumienie koncepcji planowania, kontroli, monitoring



Kursy

Stream: Service Management with Agile the IBMWay – świadczenie Usług IT w podejściu Agile w IBM

Partner: IBM

Opis: 

Tematyka kursu zawiera zestaw informacji niezbędnych do poznania i zrozumienia specyfiki świadczenia usług

IT. Program jest powiązany z praktykami ITIL oraz standardem świadczenia usług IT przez IBM. Kurs

prowadzony przez praktyków obszaru z wieloletnim doświadczeniem. To świetna propozycja dla osób, które

chcą zacząć swoją karierę zawodową w środowisku IT!

Miejsce: Sale wykładowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Liczba godzin: 8 zajęć (1 x w tygodniu); czas trwania pojedynczych zajęć: 1,5 h – 2h

Tematy:

• Metodyka AGILE

• Wprowadzenie do ITIL, cykl życia usługi IT

• ITSM – czym ITSM i jakie daje możliwości?

• Rola Service Managera

• Zarządzanie Incydentem

• Zarządzanie Zmianą

• Zarządzanie Problemem

• Usługi IT, kariera w IBM

Egzamin

wstępny: 
• Test znajomości podstawowych pojęć z zakresu ITIL, Lean, metodyki świadczenia usług IT.

Dodatkowe

wymagania:

• Dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w grupie

• Umiejętność myślenia analitycznego

• Umiejętność zarządzania zadaniami I prioryteteami w czasie



Kursy

Stream: IT of THINGS – nowoczesne rozwiązania IT w sektorze business-to-business

Partner: IBM

Opis: 

IT of THINGS to kurs dedykowany studentom zainteresowanym technicznymi aspekatmi IT, chcącym poznać

najbardziej aktualne i nowoczesne rozwiązania. Prowadzony przez doświadczonych praktyków gwarantuje

zapoznanie z obszarami najbardziej wymagających i kompleksowych rozwiązań IT, będących przyszłością

branży. Studenci biorący udział w kursie poznają trendy rynkowe, które umożliwią im ukierunkowanie dalszych

planów na rozwój kariery zawodowej. 

Miejsce: Sale wykładowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Liczba godzin: 13 zajęć (1 x w tygodniu); czas trwania pojedynczych zajęć: 1,5 h – 2,5h

Tematy:

• Big Data and Analytics

• Mobile Technologies for iOS and Mac

• Security and Resiliency in modern IT

• Cognitive processes and Artificial Intelligence applied to IT

• Mainframe as the core systems for the most demanding IT solutions 

• Cloud systems and Cloud – Software as a Service, Infrastructure as a Service, explaining and showing 

private, public and hybrid enterprise cloud solutions

Egzamin

wstępny: 
• Test znajomości języka angielskiego

Dodatkowe

wymagania:

• Rozumienie środowiska IT i podstawowych zagadnień z zakresu OS, HW i SW

• Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym



Kursy

Stream: Security and Resiliency - Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji i usług IT

Partner: IBM

Opis: 
Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związana z zarządzaniem bezpieczeństwem aplikacji i systemów IT. Studenci poznają języki programowania

wykorzystywane w tej dziedzinie IT, technologie, i framework’I wykorzystywane przez Developerów do pisania i testownia rozwiązań. Tematy obejmą

równiez zagadnienia związane z Agile, SCRUM planwoaniem pracy pomiędzy multikultorowe Zespoły na całym świecie. 

Miejsce: Sale wykładowe Politechniki Wrocławskiej

Liczba godzin: 13 zajęć (1 x w tygodniu); czas trwania pojedynczych zajęć: 1,5 h – 2,5h

Tematy:

Introduction to SCRUM 

What we do in Managed Security Services

Daily work in SCRUM

Benefits

Responsibilities

Team

-work, pair

-programing

Challenges and possibilities to develop

Multicultural teams and common language

Day in a life of a developer 

Specifics of MSS applications

Communication tools

Tooling (i.e. GitLab, Jenkins, Docker)

Accessibility

Providing quality for our products (testing, pen 

tests)

Usability

Programing languages we use

Technologies and frameworks

Coding sessions 

Learn ReactJS in practice

Testing (Gherkin, Cucumber, Selenium)

Deployment

Client Server architecture (REST in ReactJS, 

node.js)

Debugging and Developer tools

Definition of done (from story to demo)

Clean code, good practices

Security 

Communication protocols

OWASP

CORS

Pen testing

Proxy

Self-development 

Where to start?

Valuable sources

Tutorials

Paid courses

Hunting for Threats and Threat Actors

Web Application Pentesting

Exploit Development (Basic to Intermediate 

Level)

Computer Networks, IT Security

Egzamin

wstępny: 
• Test znajomości języka angielskiego i podstawowych zagadnień z zakreu bezpieczeństwa IT

Dodatkowe

wymagania:
• Rozumienie środowiska IT i podstawowych zagadnień z zakresu OS, HW i SW

• Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym



Kursy

Stream: Design Thinking - Metodyka myślenia projektowego w środowisku IT I biznesowym

Partner: IBM

Opis: 

Design Thinking to nowoczesne podejście do zarządzania analizą i rozwiązywaniem problemów bienesowych i

w środowiskach usług IT. Metoda ta, zorientowana na poznanie prawdziwych potrzeb użytkowników, jest coraz

szerzej stosowana przez firmy na świecie. To framework umożliwiaący budowę zespołów i maksymalny efekt

podjętych działań. Pomaga naleźć, zrozumieć i zaadresować potrzebę, eliminujac nadmiarową pracę I 

“błądzenie”. Uczestnicząc w kursie studenci nauczą się tej metodyki w formie ciekawych wykładów I ćwiczeń

warsztatowych. 

Miejsce: Sale wykładowe Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

Liczba godzin: 13 zajęć (1 x w tygodniu); czas trwania pojedynczych zajęć: 1,5 h – 2,5h

Tematy:

• Zasady Design Thinking

• Czym są Pętla, Klucze DT, Wzgórza, Playback

• Idea i rola Sponsora

• 6 uniwersalnych doświadczeń

• Zasady współprcy z Zespole DT

• Agile i Design Thinking - synergia

Egzamin

wstępny: 
• Test znajomości języka angielskiego

Dodatkowe

wymagania:

• Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

• Umiejętność pracy w zespole, i dobra komunikacja, nastawienie na rozwiązywanie problemów


