
Java Se 8 programmering
Inkl. Android

→ Java SE 8 programmer I (1Z0-808)

• Introduction to Java
• Objects & classes
• Encapsulations & methods
• Data manipulation
• Inheritance & loops
• Interfaces
• Deployment & exceptions 

→ Android Application Development
• Design, udvikling og distribuering
• API & RESTful services
• Best Practices
• Monetize Android Applications
• Android SDK
• Android Security Essentials 

→ Java SE 8 programmer II (1Z0-809)

• Variables & arrays
• Loop constructs
• Polymorphism & abstraction
• Lambda expressions
• Concurrency
• Date/time API
• Parallelism
• Localization

Få kompetencer inden for Java programmering og lær at udvikle apps til en række
forskellige platforme, herunder bl.a. Android

 

På dette e-learningskursus lærer du at udarbejde applikationer i Java til forskellige platforme, herunder bl.a. 

Android. Java er et cross-platform sprog, der anvendes i alt fra mobilenheder til setup-bokse og fladskærme. På
kurset bliver du undervist i Java og samtidig får du en grundig introduktion til Android. 

Du opnår viden og kompetencer inden for API, interfaces, encapsulation, polymorphism, Lambda expressions 

m.m. Du vil ligeledes blive introduceret til Android Security Essentials, RESTful services og Android SDK. Du 

opnår grundig viden om Java og Java klassebiblioteker og denne viden kan du bruge til at udvikle applikationer til 

forskellige platforme.

Du vil få undervisning i pensum svarende til certificering 1Z0-808 og 1Z0-809 (JAva SE 8 programmer I & II). Som 
en del af e-learningskurset tilbyder vi, at du får to certificeringsforsøg. Disse to certificeringsforsøg skal dog 

afholdes inden for 2 måneder efter kursets afslutning, ellers bortfalder tilbuddet. Certificeringer kan tages direkte 
hos Itucation efter kurset.

K U R S E T S  I N D H O L D

Programmering, API & loops E-learningskursus

Godkendt på regional positivliste
6 ugers e-learningskursus for ledige



Java Se 8 programmering
Inkl. Android

Kursusperioder for kommende kurser

Kurset har en varighed af  6 uger og vi kan starte forløbet 

når det passer dig! 



Kontoplan
E-learningskurset består af dybdegående kurser, tips og
tricks, TestPrep Exam Simulation, samt korrespondance
med mentor via mail eller chat.

Som en del af kurset får du adgang til TestPrep Exam 
Simulation, som er et eksamenssimuleringsværktøj, der 
gør det muligt for dig at teste din certificeringsparathed. 

Kurset, samt kursusmaterialet og korrespondance med 
mentor foregår på engelsk.

E-learningskurset er designet således, at du vil have
gennemgået pensum svarende til certificering 1Z0-808
og 1Z0-809. 

Som en del af e-learningskurset tilbyder vi, at du får to 
certificeringsforsøg. Disse to certificeringsforsøg skal dog 
afholdes inden for 2 måneder efter kursets afslutning, 
ellers bortfalder tilbuddet. 

Med to certificeringsforsøg har du mulighed for at tage 
begge certificeringer (1ZO-808 og 1Z0-809).

P R A K T I S K  I N F O R M A T I O N

→ Regional positivliste
E-learningskurset er godkendt på den regionale
positivliste for Hovedstaden, Sjælland, Fyn,
Østjylland, Vestjylland, Sydjylland og Bornholm
(for listenumre se vores hjemmeside).
Listetitel: Java SE programmering.

→ Pris
Prisen er kr. 19.600,-  ex. moms.

→ Betalingstilsagn sendes til 
Itucation
Svanevej 22
2400 København NV
kurser@itucation.dk (sikker mail) 
Tlf. 7027 2784
CVR-nr. 33248016
P-nr. 1016378247

A - K A S S E R  O G  J O B C E N T R E

Det anbefales, at du har erfaring i brug af pc og 
Windows, samt har grundlæggende forståelse for 
og erfaring med programmering.

Derudover må du gerne have en uddannelsesbag-
grund inden for it eller erhvervserfaring svarende 
dertil. 

Du er motiveret og har ambitioner om at arbejde 
med Java SE programmering. 

F O R U D S Æ T N I N G E R

   Itucation
        Svanevej 22
        2400 København NV
  Tlf. 7027 2784
        kurser@itucation.dk (sikker mail)
        www.itucation.dk

K O N T A K T I N F O R M A T I O N

6 ugers kursus for ledige E-learningskursus

Kurset er godkendt på 
regional positivliste

Itucation      |      Svanevej 22      |      2400 København NV      |     70 27 27 84      |     kurser@itucation.dk


