
Jak zacząć przygodę z programowaniem w Python? 

 

Python należy obecnie do grona najpopularniejszych języków programowania. Z roku na rok 

wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów IT, którzy mogą pochwalić się jego znajomością. 

Jeśli myślisz o karierze programisty, rozpocznij naukę programowania właśnie w Pythonie. 

Podstaw możesz nauczyć się samodzielnie, korzystając z kursów dostępnych online. 

 

Filmiki instruktażowe dostępne online 

 

Zanim zaczniesz na poważnie uczyć się programowania w języku Python, powinieneś jak najlepiej 

poznać jego specyfikę. Na początkowym etapie nauki same artykuły mogą być dla Ciebie niejasne. 

O wiele lepszym rozwiązaniem będą filmiki instruktażowe dostępne w Internecie. Na YouTube lub 

innych popularnych kanałach z materiałami wideo bez problemu znajdziesz tego typu materiały. 

Dzięki temu sprawdzisz, jak wizualnie wygląda programowanie w Python i dowiesz się, w jaki 

sposób wykorzystuje się je w praktyce. Na tym etapie możesz zdecydować się na kurs 

programowania, wybierając poziom dostosowany do swoich umiejętności. Alternatywą dla tego 

typu szkoleń są studia podyplomowe. Obecnie wiele uczelni oferuje absolwentom kierunków 

technicznych możliwość uzyskania tytułu Programisty Python Developera. 

 

Kursy programowania w Python – jakie warto wybrać? 

 

W Internecie bez problemu trafisz na kursy programowania w języku Python dla osób 

początkujących. Jeśli dobrze znasz angielski, który w tej branż powinien być podstawą, zdecyduj 

się na szkolenie właśnie w tym języku. Dzięki temu szybciej przyswoisz sobie charakterystyczne 

zwroty. Alternatywą są kursy w języku polskim. Oczywiście podstawą do rozpoczęcia nauki jest 

zainstalowanie na komputerze oprogramowania Python – możesz pobrać je ze strony python.org. 

Upewnij się, że zapisałeś wersję zgodną z wybranym przez Ciebie kursem. Możesz także 

zdecydować się na bardziej intensywną naukę i postawić na szkolenie w ramach bootcampu. 

Informacje na temat aktualnie organizowanych kursów znajdziesz w sieci. Warto wziąć pod uwagę 

kurs zdalny z trenerem na żywo, który na bieżąco będzie sprawdzał Twoje postępy. 

 

Studia podyplomowe z programowania w Python  

 

Jeśli masz wykształcenie informatyczne, swoją przygodę z programowaniem w Python możesz 

również rozpocząć na studiach podyplomowych. Obecnie wiele renomowanych uczelni organizuje 

tego typu zajęcia, co wiąże się ze sporym zainteresowaniem studentów. Możesz zdecydować się na 

przykład na studia na kierunku Programista Python Developer. Na zajęciach nie tylko poznasz 

podstawy tego języka programowania, ale dodatkowo zdobędziesz wiedzę z zakresu UX/UI czy 

budowania aplikacji internetowych. Przed wyborem konkretnej uczelni koniecznie zapoznaj się z 

programem zajęć, aby wiedzieć, czy taka forma nauki będzie dla Ciebie satysfakcjonująca. Należy 

podkreślić, że studia podyplomowe pozwolą Ci poznać nie tylko podstawy – po ich ukończeniu 

staniesz się programistą na bardziej zaawansowanym poziomie. 

 

Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z programowaniem, weź pod uwagę naukę języka Python. 

Odwiedź portal Protocol IT i przekonaj się, że specjaliści z tego sektora, mogą liczyć na wiele 

intratnych propozycji zatrudnienia. 

 

https://theprotocol.it/filtry/python;t

