
Vei acumula cunoștințe în ritmul tău și vei construi o fundație solidă prin înțelegerea profundă a
curriculei alături de întreaga comunitate Codecool. În momentele dificile vei primi ghidare
personală, tehnică dar și motivațională, din partea mentorilor, pentru a ajunge singur la una dintre
soluțiile corecte. 

Te-ai gândit serios și ești decis să faci pasul către programare, hai să pornim la drum împreună! 

Ți-am pregătit acest ghid introductiv ca să-ți prezentăm deschis și transparent cum decurg lucrurile la
Codecool. Am inclus informații detaliate despre toate etapele cursului de Full-Stack Developer -
de la procesul de aplicare până în etapa finală de angajare. 

Parcurgem traseul complet ca să știi la ce să te aștepți din partea noastră, dar și efortul pe care trebuie
să-l depui tu ca să fii cu adevărat pregătit pentru un viitor job în domeniul IT. 

De ce Codecool?

Realist vorbind, poți să înveți programare de unul singur, există suficiente resurse online pentru a te
ajuta, la fel există multe alte școli de formare care susțin că te pot învăța să codezi în câteva luni. Mai
departe, te lansezi pe cont propriu în piața muncii. La Codecool urmăm alt traseu mai complex și mai
de durată pentru că nu ne propunem să fim o fabrică de diplome și nici nu credem în pregătirea
accelerată care, de cele mai multe ori, te lasă cu goluri în formare care nu-ți permit să evoluezi. 

În schimb, Codecool te duce that extra mile și simulează mediul real de lucru, iar la final ne asumăm
responsabilitatea educației pe care ți-o oferim - cursul nostru de Full Stack Developer vine cu
garanția unui job în IT. Dar și o serie de alte beneficii pe care le prezentăm ceva mai jos. 

Este important să știi că acest curs este și acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării, cât și de
către Ministerul Muncii și Justiției Sociale și este recunoscut la nivelul Uniunii Europene.
 

Mastery-Based Learning

Suntem o școală de programare ce îți oferă o experiență distinctă de formare - de la metodele de
predare, la mentorii care sunt departe de profesorii clasici, la comunitatea de Codecooleri alături de
care vei crește ca profesionist. Metoda noastră se bazează pe “învățarea prin cunoaștere” sau
mastery based learning care garantează calitatea cunoștințelor acumulate în cele 12 luni de curs.
Această metodă te ajută să îți însușești materialele cursului, urmând un ritm propriu, fără erori sau
lacune. 

Cum funcționează:

Tot ce trebuie să știi despre Codecool
și traseul studentului la cursul
Full-Stack Developer



Nu vei trece mai departe decât după ce ajungi la un nivel de competență care-ți permite să avansezi
în cadrul modulului dar și între module, astfel nu vei acumula lacune în sistemul de acumulare al
cunoștințelor.
Noi îți prezentăm proiectele pe care trebuie să le finalizezi pentru a avansa, iar tu alegi ritmul în care
pot fi finalizate. Astfel, dacă după finalizarea unui proiect simți că nu ai acumulat suficiente
cunoștințe, poți să repeți noțiunile pe care tu, împreună cu mentorul, le considerați necesare pentru
a avansa.
În același timp, dacă consideri ca poți finaliza mai multe proiecte în decurs de o săptămână, noi te
susținem și te ghidăm în acest sens. 
Metoda mastery-based learning este ca un colac de salvare pentru cei care au nevoie de mai mult
timp pentru a învăța ceva, pentru că au șansa de a reveni asupra materiei pentru a fi siguri că au
înțeles totul, înainte de a merge mai departe. În același timp, este mult mai bine și pentru cei care
învață rapid. Astfel, avansarea de o saptamana la alta, de la un modul la altul, se face doar dacă ai o
bază solidă pentru a merge mai departe. 

Dar, mai întâi, discutăm despre cerințele preliminare, procesul de aplicare și semnarea
contractului prin care devii student Codecool. Să începem!

Cerințele preliminare

O spunem deschis - cursul de Full-Stack Developer nu este 100% compatibil cu un job full time. Ca
să participi la curs NU ai nevoie de cunoștințe prealabile de programare, dar ai nevoie de timp,
dedicare, motivație, perseverență și creativitate. 

Cerințele pentru a fi acceptat la cursul de Full-Stack Developer sunt:

✓  18 ani împliniți
✓  cunoștințe medii de limba engleză (B1) 
✓  diplomă de bacalaureat 
✓  posibilitatea de a participa 6 ore/zi, de luni până vineri, în intervalul 9.00 - 15.00, o dată la 2 
 săptămâni, la cursurile cu prezența obligatorie, în campusul nostru din București
✓  abilități logice
✓  motivație puternică

Cursul este cu adevărat pentru tine dacă bifezi cel puțin una dintre căsuțe:

✓  Ești cu o persoană întreprinzătoare, pentru care greșelile și provocările sunt o șansă de a evolua.
✓  Înțelegi ce înseamnă: fără muncă nu-i răsplată și te poți dedica unui curs intensiv, de zi, ce alternează
săptămânal pregătirea la clasă și studiul individual.
✓  Ești gata să cucerești lumea programării în 12+6 luni. 
✓  Știi că teoria fără practică nu te duce departe. 
✓  Ai urmat o facultate de profil sau un alt curs de programare, dar nu te simți complet pregătit pentru
realitatea jobul de programator. 



Pasul 1 - te înscrii online folosind acest link. Pentru acest prim pas avem nevoie doar de numele și
datele tale de contact, adresa de email și numărul de telefon.

Pasul 2 - răspunzi la o serie de întrebări preliminarii prin care validam criteriile esențiale ca tu să
poți urma cursul, cum ar fi: 

✓  Nu ai urmat o facultate de profil, dar crezi în reconversie profesională și vrei să înveți programare. 
✓  Ai abilități bune de comunicare în engleză și poți să porți o conversație, să înțelegi și să scrii un text
coerent. 
✓  Ești conștient că poți să înveți singur să codezi folosind resursele online dar vei rămâne cu goluri în
formarea ta ca programator.

Procesul de aplicare

-vârsta - ca tu să te poți înscrie la curs, e necesar să ai 18 ani împliniți.

-diploma de bacalaureat - cursul se va finaliza cu angajarea ta la una dintre companiile noastre

partenere, de aceea diploma de studii e obligatorie.

-disponibilitatea de timp - cu cât petrecem mai mult timp LIVE cu studenții noștri, cu atât putem

garanta o calitate mai bună, de aceea pentru cursul de full-stack, prezența este obligatorie de luni

până vineri, în intervalul 9AM - 3PM, o dată la 2 săptămâni.

-nivelul limbii engleze - întreaga documentație pe care noi o punem la dispoziție este în engleză și,

de multe ori, și interacțiunea cu mentorii se desfășoară tot în engleză, pentru a facilita însușirea

termenilor tehnici.

-motivația - cursul de full-stack developer este intens și se desfășoară pe o perioadă de 12 luni, așa

că vrem să înțelegem motivația care stă la baza deciziei.
 

Pasul 3 - vei afla instant dacă ai trecut cu bine de pasul anterior și iată ce urmează:

-vei fi contactat telefonic de către colegii noștri pentru a stabili o zi și o oră pentru interviul
individual live.
-nu-ți face griji, interviul nu este axat pe programare, este mai degrabă o discuție deschisă prin care

să ajungem să te cunoaștem mai bine. Suntem interesați să aflăm cât de mult îți place să rezolvi

probleme, cât de eficient comunici, cât de compatibil ești cu munca de echipă, dacă ești o persoană

dispusă să investească timp în dezvoltarea personală, cât de autodidact ești.

-adresăm și întrebări legate de situația ta de viață, este important să subliniem că este nevoie să te

poți susține singur pe durata studiilor. 

-sfatul nostru este să fii cât mai sincer, în primul rând cu tine, cu privire la angajamentul pe termen

lung pe care ești dispus să îl faci.

-pentru a obține un scor cât mai bun, te rugăm să parcurgi jocul de pe un laptop sau un computer.

Pasul 4 - îți vom testa abilitățile logice și analitice cu ajutorul unui joc de strategie, Benchmark

https://apply.codecool.com/en/signup?country=ro


Decizia finală va fi luată în funcție de rezultatele obținute în urma interviului individual și a scorului
obținut la Benchmark, iar tu vei primi rezultatul în mai puțin de 24 de ore. Dacă ai trecut cu succes,
felicitări - ești în primii 5% dintre aplicanți și ai toate șansele să devii student Codecool, iar în câteva
luni să obții primul tău job în programare.

Ce se întâmplă apoi? Te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a pune la punct toate detaliile
legate de curs și de contractul de școlarizare. 

Semnarea contractului

Înțelegerea dintre noi devine oficială prin semnarea unui contract. La fel ca orice alt contract, te
sfătuim să-l citești cu atenție pentru că descrie transparent detaliile colaborării. De exemplu:

-Ce se întâmplă dacă alegi să te retragi de la curs în primul modul?
 
În acest caz, singurul cost este taxa administrativă de 500 lei achitată la începutul cursului, nu ai alte
obligații suplimentare de plată. Pe parcursul primelor 3 luni de cursuri poți renunța oricând,
considerăm primul modul unul de cunoaștere, atât pentru tine, cât și pentru noi.

-În ce cazuri se percepe taxa integrală de formare?

Vei plăti taxa totală de formare de 10.000 euro în cazul nu vrei sa participi la programul de practică
profesională și/sau nu vrei să te angajezi la una dintre companiile partenere și în alte cazuri prezentate
în contract.

-Care este prezența minimă la curs?

Prezența minimă pentru a rămâne la curs este de 80%, raportată la ultimele 60 de zile. Studenții care
nu se încadrează sunt excluși de la curs, este o măsură prin care asigurăm calitatea procesului de
formare. 

Odată ce ai bifat punctele de mai sus, ai ajuns în etapa în care ești student Codecool. Iată ce
trebuie să știi despre curs:

Traseul studentului la cursul de Full-Stack Developer

Ritmul cursului de full-stack developer este unul dinamic - 12 luni de formare intensivă + 6 luni de
stagiu tip traineeship plătit. 

Dacă ai ajuns în acest punct știi deja că este nevoie să faci loc în programul tău pentru a aloca zilnic
câteva ore bune pentru formarea ta profesională. Totul pentru a te pregăti temeinic pentru pasul final
- angajarea pe un post de jr. full stack developer. 



Cursul durează 12 luni

Începem 12 luni de formare intensă - pornim de la zero și te pregătim pentru o viitoare carieră de
succes ca programator. Este un proces de formare intensiv prin care ne propunem să acoperim într-un
an ce alții învață în 4 ani de studii universitare de profil. 

Există desigur școli de programare ce oferă cursuri cu o durată de 3 luni, însă performanțele se ating
rareori într-un timp așa scurt. 

Vine cu garanția unui job în IT

Este o garanție reală pe care o primesc toți absolvenții Codecool. 

După terminarea cursului îți asigurăm un loc de muncă ca Junior Software Developer la unul dintre cei
peste 250 de parteneri la nivel global. Iar dacă nu se întâmplă asta, din motive ce țin de Codecool, ești
scutit de la plata taxei de școlarizare, o altă garanție reală. Dar rareori se ajunge aici - 98% dintre
absolvenții Codecool au fost angajați la terminarea cursului. 

Plata după angajare

Cursul este complet gratuit pe perioada studiilor. La început vei plăti doar o taxă administrativă de
500 lei. 

Taxa de școlarizare poate fi achitată și abia după ce începi să lucrezi. Avem opțiuni diverse de plată,
chiar și în 18 sau 30 de rate.

Curricula

Nu este o structură clasică de curs, seamănă puțin cu stagiu de pregătire tip internship care îți aduce
o experiență practică. Vei avea ocazia să te familiarizezi cu mediul de lucru dintr-o companie, cu
munca de echipă și tot ce presupune jobul de programator. 

Curricula propusă de noi pune mult accent pe partea practică și pe creativitate, nu pe teorie. Adică
ceea ce folosești cu adevărat la un loc de muncă real. De aceea, în curricula, informațiile sunt
prezentate sub formă de proiecte. Fiecare proiect descrie task-urile necesare pentru fi dus la bun
sfârșit și ce înseamnă ca un task e done. Pentru ca nu există un singur mod în care poți rezolva un task,
poți accesa fie materialele ajutătoare propuse de noi în background materials, fie poți apela la
creativitate și să cauți soluții similare pe internet. 

Dificultatea proiectelor crește treptat de la săptămână la săptămână și de la modul la modul. Ele sunt
gândite astfel încât să îmbine mai multe tehnologii. Fiecare proiect conține elemente cunoscute,
învățate la proiectele anterioare și elemente noi care te vor ajuta să avansezi. Astfel, noțiunile sunt
exersate constant și poți sa vezi cum pot fi aplicate în situații diferite. 



Programul cursului

Cursul are 4 module, vei face parte dintr-o grupă de studenți și veți studia alternativ în cele 12 luni de
formare. Pe parcursul celor 12 luni vei alterna între 2 tipuri de săptămâni: o săptămână de lucru în
echipa și una de studiu individual. În săptămâna de lucru în echipa vei experimenta cum lucrează o
echipă de programatori: cum își împart task-urile, ce metodologie folosesc, cum pun cap la cap task-
urile pentru a rezulta proiectul final. În această săptămâna de lucru în echipă este obligatorie prezența
ta în campus 6 ore pe zi în intervalul 9AM - 3PM. În săptămână de lucru individual vei lucra de acasă la
o serie de proiecte mai mici, individuale, în ritmul tău. 

Mentori PRO

Nu vei avea profesori în sensul clasic, ci mentori care sunt specialiști cu experiență de 10 - 15 ani ce
se implică activ în dezvoltarea fiecărui student, îi ghidează prin procesul de învățare și îi motivează.
Mentorii știu exact care este planul unei cariere reușite în IT și adaptează continuu programa grupei
pentru a ajunge la cele mai bune rezultate individuale dar și de echipă. În plus, mentorii nu-ți dăm
răspunsul exact, ci te ghidează și te motivează să găsești tu singur soluția. 

De ce? Tocmai pentru că în domeniul IT nu exista o soluție unică la o problemă, pot fi mai multe
abordări pentru aceeași problemă. Și e important ca tu să îți găsești propriile răspunsuri și să realizezi
care sunt avantajele și dezavantajele pentru fiecare dintre soluțiile propuse. Doar astfel vei putea
crește frumos, armonios într-un domeniu atât de dinamic. 

Portofoliu de 40+ proiecte

Chiar dacă pornești cu experiență zero, vei începe să lucrezi încă din prima săptămână la propriul
portofoliu profesionist de proiecte digitale. După 12 luni cu Codecool, vei avea un portofoliul bine pus
la punct cu peste 40 de proiecte relevante, la care ai lucrat singur sau alături de colegi. 

Soft-skills

Te echipăm cu un set complet de abilități corelat cu nevoile și așteptările angajatorilor, care se duc
mai departe de aspectele tehnice, te asigurăm de asta. Companiile nu mai caută programatori care
doar știu să codeze bine, caută jucători valoroși într-o echipă și asta vei învăța alături de Codecool. 

Cursul nostru vizează partea de limbaje și tehnici de programare, și, în plus, acele soft skills care îți
permit să te integrezi armonios într-o echipă și să lucrați eficient și organizat fiecare proiect. Te
pregătim, încă din prima zi să susții prezentări și să devii un membru cu adevărat valoros într-o
companie. 

Iată abilitățile pe care le vei dezvolta la curs:



Limbaje de programare: Python, JavaScript, HTML, CSS, SQL, Java, C#, PHP
Software design: decompoziția problemei, clean code, gestionarea erorilor,securitate, design patterns
Informatică: structuri de date, algoritmi, baze de date, protocoale de comunicație 
Paradigme de programare: procedural, orientată pe obiect, funcțional
Inginerie software: debug, testare, Git, DevOps
Mediu de programare: Unix
Alte skill-uri: geekness, căutare online

Mentalitate: învățare eficientă, concentrare, auto-conștientizare, growth mindset
Lucru în echipă: cooperare, feedback, responsabilitate și metodologia Agile
Comunicare: intervievare, limbaj tehnic, prezentare
Organizare: gestionarea cerințelor, estimare, time management
Limbi străine: engleza

1. Abilitățile tehnice, sau hard skills:

2. Abilitățile interpersonale, sau soft skills:

Începem cu bazele programării: Python
Trecem la Web + si baze de date: HTML, CSS, SQL și Javascript
Ajungem la OOP și aprofundăm Java sau C#
La Advanced abordăm framework-uri în funcție de limbajul ales în OOP (.NET, Java Enterprise, Laravel /
Symfony) sau altă specializare custom.

Ce limbaje de programare înveți
Pe parcursul celor 4 module vei învăța o varietate de limbaje de programare și tehnologii:

Dar așa cum am povestit până acum, te învățăm mult mai mult de atât - observi în lista de abilități de mai sus că
limbajele de programare reprezintă doar o parte dintr-un set complet de skill-uri pe care trebuie să le ai. 



Statusul GO

După ce promovezi examenele dintre module, primești Statusul GO - asta înseamnă că ești pregătit
să începi perioada de traineeship de 6 luni care te pregătește practic pentru orice post de Junior Full-
Stack Developer oferit de partenerii Codecool. 

Internship

După curs, urmează cele 6 luni de stagiu plătit de tip traineeship în companiile partenere. Este o
etapă importantă în procesul tău de formare ca programator - aici vei învăța să pui în aplicare
cunoștințele dobândite la curs și să lucrezi la proiecte reale, atât individuale cât și de echipă. 

Examenele

Vei da 2 tipuri de testări - primele sunt Personal Assessments - întâlniri 1-la-1 cu un mentor pentru a
valida ca ai acumulat suficiente cunoștințe pentru a merge mai departe în modulul următor. Ai dreptul
la 3 Personal Assesment-uri per modul, iar dacă nu treci de aceste testări, din păcate nu vei mai putea
continua cursul. Nu-ți face griji, nu sunt examene clasice, iar dacă ai parcurs cu atenție programa, vei
promova cu ușurință. Procedăm astfel pentru a garanta calitatea întregului proces de formare. 

Pentru a promova cursul este nevoie să treci cu succes 2 interviuri (Trial Interviews) ce validează că
ai acumulat cunoștințele necesare pentru un interviu tehnic și/sau de HR. 

Aceste interviuri finale simulează interviurile de angajare - la partea practică vei avea de rezolvat un
task de programare și de răspuns la întrebări tehnice legate materia învățată de tine în cele 12 luni
petrecute în Codecool. Iar la interviul de HR validăm partea de soft skills printr-o discuție ce simulează
un interviu de HR, din cadrul procesului de angajare. 

Diploma

Nu suntem o școală clasică, la final primești de la Codecool o adeverință care atestă că ești
absolvent al cursului Full-Stack Developer. Dacă totuși vrei o diplomă tradițională, vei da un examen
și vei achita o taxa de eliberare a diplomei de specializare. Nu este ceva neobișnuit, există cursuri de
formare în domenii diverse care eliberează diplomele contra cost. 

Este important să știi că acest curs este acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării, cât și
de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale și este recunoscut la nivelul Uniunii Europene. 

Aplicarea la joburi și interviurile 

Poți începe să aplici la job-urile de Junior Full-Stack Developer oferite prin rețeaua noastră de peste
250 de companii partenere. Te ținem la curent cu oportunitățile care apar, tu alegi job-urile la care
aplici și participi apoi la interviuri de angajare. Suntem alături de tine și în această etapă, face parte din
programul nostru complet de formare + angajare. 



Aplicarea la joburi și interviurile în afara Codecool

Vrem să abordăm transparent subiectul studenților Codecool care aleg să-și caute pe cont propriu
oportunități de angajare după terminarea cursului full stack. Este o decizie care nu respectă termenii
din contract și atrage o serie de consecințe cum este plata integrală a taxei de școlarizare. Ne bucură,
desigur, reușitele fiecărui student în parte, fie că începe o carieră într-o companie parteneră Codecool
sau nu. Însă ce trebuie să știi este că situația este prevăzută în contract, o abordăm și în discuții, astfel
fiecare student știe de la bun început ce opțiuni oferim. 

Alumni Codecool

Codecool îți mai oferă șansă să faci parte dintr-o comunitate europeană de profesioniști IT. Școala
noastră are campusuri în 4 tări - România, Ungaria, Polonia și Austria și oportunități de angajare chiar
și cross-border, unde domeniul IT este unul dezvoltat. 

Jobul de programator garantat

Am ajuns la pasul și obiectivul final - ai obținut un post de Junior Software Developer într-o
companie parteneră Codecool. Acum lucrezi ca programator, într-o companie medie sau mare din
București, cu un salariul brut începând de la 6000 lei, cu scutirea de taxe pentru domeniul IT înseamnă
cel puțin 3900 lei net, bani în mână. Dacă ești un bun negociator, poți obține venituri mai mari. 

Dacă ești convins că traseul Codecool este potrivit pentru tine, ia
legătura cu noi, abia așteptăm să te cunoaștem!


