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Čo je Full-Stack 
Academy? 



Akadémia nie je len o teoretických znalostiach, ale štu-

dent aj na praktických príkladoch sa naučí ako softvérové 

dielo vzniká od začiatku až po odovzdanie zákazníkovi. 

Akadémia je určená pre študentov vysokej školy zame-

ranej na programovanie.



Prečo Full-Stack 
Academy?



Účastníka zoznámi z celým vývojom procesu softvéru, ne-

zameriava sa len na konkrétnu technológiu. Na akadémií 

sa študent dozvie všetko o dizajne, implementácií a testo-

vaní. Akadémia je zameraná hlavne na praktickú časť, to 

študenta naučí, ako to  skutočne funguje v reálnej softvé-

rovej firme. 

Pozrieť video



Čo Ťa čaká vo
Full-Stack Academy?



1. Responsive design HTML5, CSS, Bootstrap

2. Java best practises Advanced Java

3. FE skriptovacie jazyky
Advanced JavaScript/
Typescript

4. Angular 2JS

5. Design
OOAD - UC, CD,  
SD, TDD, DDD

6. Frameworks
REST, Spring, 
JPA/Hibernate



Ako prebieha
Full-Stack Academy?



Vzdelávací program bude prebiehať  online formou pred-

nášok, workshopov a prácou na praktických úlohách. 

Počas dvoch rokov dostaneš príležitosť učiť sa od 

skúsených vývojárov v našom tíme, pracovať popri nich 

na projektoch, vzdelávať sa formou dostupných online 

kurzov a zúčastniť sa na interných/externých odborných 

vývojárskych konferenciách. Účastníci akadémie budú 

spočiatku dostávať štipendium, po začatí prác na reálnych 

projektoch budú platení za odpracovaný výkon.



Čo zíkaš  s Full-Stack 
Academy?



Full-Stack Academy Ti okrem vedomostí prináša aj finančnú 

odmenu. Na začiatok to bude štipendium 600€ pre finali-

stov akadémie! Tí najlepší následne dostanú atraktívnu 

možnosť pokračovať u nás formou 2-ročného rozvo-

jového programu a pracovať na reálnych projektoch 

pod vedením skúsených odborníkov. Úspešní absolventi 

akadémie tak získajú nielen exkluzívnu pracovnú ponuku, 

ale aj možnosť dopĺňať si svoje vzdelanie formou účasti 

na interných, ale aj externých slovenských a zahraničných 

odborných podujatiach.



Staň sa súčasťou
Full-Stack Academy



Môžeš sa učiť vyvíjať sám, môžeš sa učiť od teoretikov  

v kurzoch alebo prídeš do Full-Stack Academy a začneš 

svoju kariéru v tíme ľudí, ktorí majú skúsenosť s riešením 

„enterprise“ projektov. Naučíš sa, ako riešiť moderné java-

scriptové frontendy napojené na cloud-scale java backend 

vo veľkých tímoch a reálnych projektoch. Ak rozmýšľaš  

o úšpešnej kariére v IT sfére, toto je Tvoja cesta.

Zaregistruj sa



VIAC NA POSAM.SK/FULLSTACK

REGISTRÁCIA DO 31.1.2021

AK MÁŠ ZÁUJEM, PRIHLÁS SA NA FULLSTACK@POSAM.SK  
A POŠLI SVOJE CV SPOLU S MOTIVAČNÝM LISTOM. 

Máš otázky? Volaj na +421 911 070 204.


