Identyfikator
Tytuł
abce16 ABC Excel 2016 PL - licencja
photop
Adobe Photoshop CC 2014. Kurs video. Poziom pierwszy. Najlepsze techniki obróbki obrazów
agilem
Agile. Metodyki zwinne w planowaniu projektów
agiler
Agile. Rusz głową! - licencja
as24w4 Android Studio w 24 godziny. Wygodne programowanie dla platformy Android. Wydanie IV
anstam Android Studio. Tworzenie aplikacji mobilnych
andrrg
Android. Programowanie aplikacji. Rusz głową!
vsband
Android. Techniki efektywnej pracy. Kurs video. Poziom pierwszy. Skróty klawiszowe i biblioteki - licencja
dockaz Angular. Profesjonalne techniki programowania
c7pig7
C# 7.0 w pigułce. Wydanie VII
cshza2
C#. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. Wydanie II
cpp246 C++ w 24 godziny. Wydanie VI
cpp17r
C++17 STL. Receptury - licencja
czkc17
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu
dascpo
Data science od podstaw
e_0mkq Elektrochemiczne metody skaningowe i ich zastosowanie w inżynierii korozyjnej
ve13v1
Excel 2013 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie makr dla arkusza kalkulacyjnego
vex132
Excel 2013. Kurs video. Poziom drugi. Przetwarzanie i analiza danych
ex16fo
Excel 2016 PL. Formuły
fastte
Fast text. Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę
htcswv
HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW. Podręcznik Front-End Developera - licencja
inbazd
Inżynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na błędy - licencja
jav24h
Java w 24 godziny. Wydanie VIII
javep3
Java. Efektywne programowanie. Wydanie III - licencja
jezc7d
Język C# w 7 dni. Solidne podstawy programowania obiektowego - licencja
madyin Matematyka dyskretna dla informatyków
nojspo
Nowoczesny JavaScript. Poznaj ES6 i praktyczne zastosowania nowych rozwiązań
e_0xe0
Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego w trakcie prac. Za co odpowiada kierownik budowy, deweloper, architekt, geodeta - licencja
ocpp11 Opus magnum C++11. Programowanie w języku C++ (komplet)
prapan
Programowanie aplikacji dla Androida. The Big Nerd Ranch Guide. Wydanie III
pyt3ko
Python 3. Kolejne lekcje dla nowych programistów
pytand
Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomocą pakietów Pandas i NumPy oraz środowiska IPython

pycjsz
cwpyth
pypod2
renaj2
e_0x48
rozmik
e_0wrt
syopa9
prasen
tddppr
tddpro
unityc
unitgm
vb1524
e_0x4j
e_0e2a

Python, C++, JavaScript. Zadania z programowania
Python. Ćwiczenia praktyczne - licencja
Python. Podstawy nauki o danych. Wydanie II - licencja
React Native. Tworzenie aplikacji mobilnych w języku JavaScript. Wydanie II - licencja
RODO - wyjaśniamy wybrane problemy i wątpliwości w kontekście bezpieczeństwa pracy
Rozwijanie mikrousług w Pythonie. Budowa, testowanie, instalacja i skalowanie - licencja
Rzeczywistość wirtualna (VR) dla każdego - Aframe i HTML 5 - licencja
Systemy operacyjne. Architektura, funkcjonowanie i projektowanie. Wydanie IX - licencja
Szef, który ma czas. Ewolucja zarządzania - dziennik budowy turkusowej firmy - licencja
TDD Techniki programowania sterowanego testami - licencja
TDD. Techniki programowania sterowanego testami
Unity i C#. Podstawy programowania gier
Unity. Tworzenie gier mobilnych
Visual Basic 2015 w 24 godziny
Zmiany w prawie budowlanym w 2018 r
Zrównoważony rozwój - naturalny wybór

eta - licencja

