
Jak zostać programistą Java? 

W ostatnich latach branża IT przeżywa prawdziwe oblężenie, jeżeli chodzi o 

zainteresowanie ofertami pracy. Nic dziwnego, bowiem stale rozwijające się możliwości 

technologiczne, jak i pandemiczna rzeczywistość pokazały, że jest to sektor odporny na 

kryzysowe sytuacje. W związku z tym bardzo wielu kandydatów postanawia wdrożyć się 

w tę dziedzinę rynku, rozpoczynając przygodę z programowaniem. Jaką ścieżkę warto 

obrać, aby zostać programistą Java?  

Język Java – dlaczego warto się go nauczyć? 

Niewątpliwie jednym z pierwszych pytań, na jakie musi odpowiedzieć sobie kandydat na 

programistę, jest to, jakim językiem programowania chciałby się posługiwać. Niezmiennie od 

lat jednym z najpopularniejszych jest Java. I choć nie należy on do najmłodszych, w dalszym 

ciągu za jego pomocą powstają liczne strony internetowe i aplikacje. Tym, co go wyróżnia, jest 

bowiem fakt, iż można zastosować go na dowolnej platformie i wykorzystać do nawet 

najbardziej wymagających projektów. Ponadto dla osób zainteresowanych pracą w branży IT 

jest do dobra podstawa do poczynienia dalszych kroków w karierze. Wiąże się to z faktem, iż 

o wiele łatwiej „przerzucić się” na inny język, po wcześniejszym użytkowaniu Javy.  

Od czego zacząć naukę Javy? 

Aby zostać programistą Java trzeba znać język Java. I choć brzmi to lakonicznie, w 

rzeczywistości kandydat musi liczyć się z długoterminowym procesem nauki – i to nie 

wyłącznie z zakresu składni języka. Żeby móc rozpocząć pracę programisty w wybranej firmie 

trzeba bowiem umieć posługiwać się tym kodem w praktyce. Przede wszystkim należy więc 

dokładnie przyswoić wszelkie informacje na jego temat, a następnie stopniowo rozpocząć 

tworzenie pierwszych realnych projektów. Wiedzę z tego zakresu można zdobywać na wiele 

sposobów. Jednym z bardziej tradycyjnych jest korzystanie z gotowych podręczników czy 

opracowań dla programistów Java. 

Innym rozwiązaniem będzie uczęszczanie na tematyczne kursy, szkolenia czy webinary. W 

takim wypadku nauka poparta jest wieloletnim doświadczeniem osób, które je prowadzą. 

Dzięki temu bardzo często kandydat ma również okazję na bieżąco zadawać nurtujące go 

pytania. Niewątpliwie jest to cenna przewaga nad tradycyjnymi książkami dla programistów. 

Jeszcze innym rozwiązaniem może być poszukiwanie miejsca, w którym można odbyć staż lub 

praktykę, jednocześnie wdrażając się w świat Javy. Najciekawsze oferty dla kandydatów jak 

zawsze czekają na portalu Protocol IT,  dedykowanemu temu sektorowi. 

Język to jednak nie wszystko…  

Bez wątpienia język programowania stanowi podstawę – nie tylko nauki, ale i samego 

tworzenia projektów. W przypadku chęci podjęcia pracy zawodowej jako programista języka 

Java, nie jest to jednak jedyny wymóg. Kandydat powinien bowiem mieć wiedzę na temat JVM 

(Java Virtual Machine), baz danych SQL czy znajomości systemu kontroli wersji Git. Ponadto 

niezbędna jest także wiedza z zakresu algorytmiki, dzięki czemu może on usystematyzować 

swoją pracę i prawidłowo wykonywać powierzone mu zadania.  
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