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„Pragnę pochwalić zajecia z Reacta, 
świetna forma prowadzenia zajęć 
oraz przekazywania wiedzy, bardzo 
dobre notatki i świetne podejście do 
rozwiązywania problemów 
studentów. Oby było więcej takich 
wykładowców jak prowadzacy z 
Reacta, ma super flow i bardzo dobre 
zdolności komunikacyjne.”

Anna



„Prowadzący byli bardzo dobrze 
przygotowani do pracy zdalnej 
(sposób prezentacji, przekazania 
wiedzy, odpowiednie tempo oraz 
poziom), bardzo fajnie angażował 
wszystkich do pracy. Na plus, że 
używali kamery.” Tomasz



„Podobało mi się tak naprawdę wszystko:) Bardzo dobrze dobrany 
program nauczania. Pokrywający się z potrzebami rynku, 
przynajmniej z moich doświadczeń szukania pierwszej pracy jako 
deweloper (tu się pochwalę bo udało mi się dostać pracę jako Vue 
Deweloper podczas studiów). Na rozmowach kwalifikacyjnych w 
zasadzie wszyscy pytali o : -Gita i pracę w grupie  -SCSS -Frameworki
(zaskakująco dużo firm pracuje na Vue w mojej okolicy)  Jedyne co 
przychodzi mi na myśl jeśli chodzi o poprawę to wymieniłbym 
kolejność poznawania frameworków i zaczął od Reacta a potem 
wprowadził Angulara. Przynajmniej w moim przypadku zrozumienie 
konceptów na przykładzie Reacta(, który uważam za trochę łatwiejszy 
na początku) pozwoliło jakoś łatwiej i szybciej poczuć się w miarę 
pewnie z Angularem. No i pomimo, że zajęcia z UI/UX były naprawdę 
super, przy takiej ilości czasu zamknąłbym je w jednym zjeździe i 
zamiast tego dodał więcej jakiegoś frameworka. Jeśli chodzi o 
wykłady to uczestnictwo w zajęciach to czysta przyjemność. Wszyscy 
bardzo się postarali i zajęcia oraz prezentacje były świetnie 
przygotowane, więc pochwalić można wszystkich. Szczególnie 
pomocny był również feedback do projektów, nie tylko uczelnianych i 
portfolio. Szczególnie podziękowania w stronę Pana Marcina, 
Wiktora oraz Jakuba! Dziękuję za zaangażowanie oraz świetnie 
zorganizowane studia przez Grzegorza!”

Mikołaj



„Prowadzący wykładający zajęcia 
kładli duży nacisk na praktykę, co 
bardzo mi się podobało. Czułam 
pewien niedosyt odnośnie godzin 
poświęconych React czy Angular, ale 
rozumiem że ciężko jest zmieścić 
wszystko w takim krótkim czasie. 
Wkoncu to studia i trzeba 
postudiować tez samodzielnie.”

Urszula



„Odnośnie przebiegu studiów nie mam 
większych zastrzeżeń, jedynie dobrze 
byłoby gdyby materiały na przyszłe 
zajęcia przekazywane były wcześniej 
(wtedy gdy jest chwila wolnego można 
coś poczytać, żeby więcej zrozumieć i 
wynieść z zajęć). Do pochwalenia na 
pewno Marcin Dłubis - prowadził 
zasadniczą część zajęć, a materiały i 
zadania, które przygotowywał są jasne i 
poparte praktycznymi przykładami.
Poza tym podziękowania dla całej ekipy 
za poświęcony czas i włożony wysiłek w 
tłumaczenie tematu:)”

Jakub


