#CRC webinars
P RO G R A M E D U K A C YJ N Y S K I E ROWA N Y
D O U C Z E L N I W Y Ż S Z YC H
D O L N EG O I G Ó R N EG O Ś L Ą S K A
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O Programie
• Wychodząc na przeciw oczekiwaniom kształcenia w formie zdalnej
Accenture, IBM i ING Tech Poland połączyły siły tworząc ‘spin-off’
znanego programu w formie całkowicie zdalnej.
• #CRC webinars luźno nawiązuje do tradycyjnego program CRC, dając
możliwość studentom skorzystania z sesji edukacyjnych prowadzonych
zdalnie przez trzy firmy z branży biznesu i IT.
• Każda z firm zaproponuje swój cykl webinariów (ok 60 min), które
tematycznie mogą się zazębiać, ukazując różne ujęcia tego samego
tematu.
• Brak ograniczeń lokacyjnych – minimalna forma zapisów, brak
egzaminów wstępnych.
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Górny Śląsk
Partnerami edukacyjnymi Programu są Uczelnie Wyższe działające na terenie Dolnego i Górnego Śląska.
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Dolny Śląsk
Partnerami edukacyjnymi Programu są Uczelnie Wyższe działające na terenie Dolnego i Górnego Śląska.
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Proponowane terminy
▪ Cykliczny charakter Programu:
zajęcia realizowane 1 – 2 razy w tyg x 60min
▪ wtorki i środy o godzinie 17.00

#CRC webinars
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▪ start: 12/13 maja
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Informacje o zapisach
▪ Zapisy prowadzone przez platformę Evenea przez firmę ING

▪ Uczestnik rejestruje się za pomocą e-maila i otrzymuje link do szkolenia
▪ Uczestnik zatwierdza regulamin programu
▪ Żadne dane osobowe nie zostaną wykorzystane do innych celów bądź
przekazane współpracującym firmom

#CRC webinars
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Informacje o Fanpagach
▪ Fanpage na facebooku i fanpage na Linkedinie jako wsparcie kampanii
marketingowej, przygotowany z myślą o całości programu

#CRC webinars

▪ Informacje jakie można tam zamieścić:
-videa promujące
-plakaty
-informacje o następnych sesjach #CRC webinars
-informacje o nadchodzących edycjach programu CRC
▪ Zapraszamy do lajkowania i dołączenia do grona fanów
https://www.facebook.com/ProgramCRC/
https://www.linkedin.com/company/corporate-readiness-certificate/
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Harmonogram
Prowadzący

Temat

Preferowany termin

Marek B.

Azure DevOps w procesie CI/CD dla backendu na platformie .Net

04.-08.05

Mateusz S.

Management 3.0 i zarządzanie zespołem w organizacji

25.maj

Joanna D.

Definiowanie i analiza problemów w biznesie (Problem Analysis)

12.maj

Mateusz S.
Joanna D.

Introduction to Scrum Framework (Events, Artefacts, Roles)

maj

Mateusz W.

Testy jednostkowe i/lub czysty kod(refaktoryzjacja, wzorce projektowe)

maj

Paweł Ż.

Radek D.

Jak budować dobre relacje i umiejętnie komunikować się w świecie
informacji

czerwiec

Jakub K.

Pipleline i jego zastosowania

maj

Janusz S.
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maj

czerwiec
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Harmonogram
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Trainer

Topic

Language

Patrick Kozakiewicz

Explorations into mindfulness (Uważność)

English
(but may be Polish)

Jarosław Jackowiak

Czy jesteśmy bezpieczni w Sieci?

Polish

Jarosław Jackowiak

Co to jest Architektura (IT) i jak może pomóc?

Polish

Jarosław Jackowiak

Witajcie w erze przetwarzania kognitywnego!

Polish

Jarosław Jackowiak

Jak zaplanować i zrealizować udaną karierę w IT i nie tylko.

Polish

Daria Zysk

Fostering Teamwork

English
(but may be Polish)

Luis Euardo Plazas

Effective communication within a corporate environment
- Agile® approach.

English
(or Spanish/Italian)

Emil Rosiński

Project Management with Agile the IBM Way

Sebastian Jaroszek

Project Management with Agile the IBM Way

Karolina Piwowarska

Enterprise Design Thinking
– metodyka myślenia projektowego w środowisku IT

English

Piotr Kubik

Efektywna komunikacja i negocjacje w środowisku IT

Polski
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Prowadzący

Temat

Preferowany termin

M. Łukasiak

Tracing Microservices in Event Driven Architecture

maj

K. Duda

Podstawy Scrum z perspektywy deweloperów,
co zrobić, żeby działał i przynosił oczekiwane rezultaty?

Maj/czerwiec

K. Duda

Zarządzanie LEAN, jak odchudzić procesy,
żeby pracować wydajniej?

Maj/czerwiec

K. Duda

LEAN Startup, jak zmniejszyć ryzyko porażki
gdy rozwijamy nowy pomysł, innowacje?

Maj/czerwiec
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Harmonogram Maj
Trainer

Topic

Patrick
Kozakiewicz

Explorations into mindfulness
(Uważność)

Short Description

Preferred timeslot

Language

Company

What, why and how do I train my mind, to focus, to self-regulate and to be aware. Co, dlaczego i jak ćwiczysz
swój umysł, aby skupić się, samoregulować i być świadomym

12.05.2020

English

IBM

13.05.2020

Polski

ING Tech Poland

19.05.2020

Polski

IBM

20.05.2020

Polski

ING Tech Poland

26.05.2020

English

IBM

27.05.2020

Polski

Accenture

Kompleksowe i zoptymalizowane tworzenie produktu przy jednocześnie efektywnie działającym zespole – czy
jest na to przepis? Jak możemy wykorzystać empiryczne, sprawdzone metody do zarządzania produktem, ale
Joanna DziubaIntroduction to Scrum
także komunikacją i wymianą informacji pomiędzy członkami zespołu? Kim jest Właściciel Produktu i co robimy
Wiśniewska
Framework
podczas Retrospektywy? Podczas nadchodzącej sesji postaramy się odpowiedzieć na te pytania i przybliżyć
&
(Events, Artefacts, Roles)
uczestnikom ramy pracy, zgodnie ze zwinnym podejściem SCRUM. Oprócz rozmowy o wydarzeniach, rolach i
Mateusz Sądaj
artefaktach wynikających ze Scrum Guide, opowiemy o wartościach płynących z zastosowania iteracyjnego
podejścia do rozwijania naszych produktów i usług.
Jarosław
Czy jesteśmy bezpieczni w
Czyli w jaki sposób zmienia się nasz świat, jak wartościowe są Twoje dane osobowe. Przykłady ataków
Jackowiak
Sieci?
cybernetycznych na firmy i obywateli.
Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego pomimo upływu lat pojęcia "Continuous Integration" i "Continuous
Delivery" wciąż wywołują kontrowersje w programistycznym świecie? Dlaczego jedni uważają je za konieczność
Azure DevOps w procesie
i jedyny słuszny model pracy, a inni obawiając się wprowadzania niepotrzebnych komplikacji w projekcie
Marek Buras
CI/CD dla backendu na
odwlekają wdrożenie CI/CD? I dlaczego zwykle do pierwszej spektakularnej "wpadki"? Podczas tego webinara
platformie .Net
będziecie mogli dowiedzieć się czym są i jak w praktyce mogą wyglądać "Continuous Integration" i "Continuous
Delivery". Na przykładzie platformy Azure DevOps Services zobaczycie jak mogą wyglądać prace nad
backendem alternatywy pewnego popularnego serwisu blogowego, napisanego w technologii .Net.
Navigation needs three information to get you to your desired destination. It needs to know your current
How to navigate on your way
location, destination and means of transport. It is similar with achieving other goals in life. We need to know
Dominika Mendel to life goals (Introduction to
where we start, where we are going and what tools and resources we have on the way. GROW and SMART
GROW and SMART Model).
models can help you reach your goal smoothly and with precision.
Śledzenie stanu zapytań w architekturach microserwisowych jest złożonym problemem ze względu na liczbę i
Tracing Microservices in Event
różnorodność komponentów, które biorą udział w przetwarzaniu takiego zapytania. W trakcie webinara
Marcin Łukasiak
Driven Architecture
pokażemy jak wykorzystać narzędzia związane z OpenTracing do śledzenia takich zapytań przechodzących przez
różnego typu komponenty.
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Zachęcamy do udziału studentów,
absolwentów, doktorantów oraz
pracowników.

#CRC webinars
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