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Centrul de educație tehnologică NewTech Academy, împreună cu Banca

Transilvania, oferă un plan avantajos de creditare pentru cursanții programelor de

formare în domeniul educației tehnologice.

Parteneriatul face posibilă plata eșalonată a cursurilor, în maxim 18 rate fără

dobândă, și are ca obiectiv susținerea și formarea de specialiști pentru profesii cu

cerere ridicată pe piața muncii, în sectorul tech.

Plata în rate este disponibilă prin cardurile de credit STAR de la Banca

Transilvania. Toate programele de training NewTech Academy sunt aliniate la

nevoile reale ale angajatorilor din România și din regiune, �ind concepute în

cadrul unei colaborări strânse cu o comunitate de lideri din industria tehnologică.

NewTech Academy oferă programe de recali�care pentru posturi foarte solicitate

în România, precum Full-Stack Developer (9 luni), Frontend Developer (6 luni) și

UI / UX Designer (6 luni). Ulterior, vor � adăugate programe suplimentare, cum ar

� cele pentru specialiști în securitate cibernetică, analiști de date și multe altele.

„Suntem încântați că, împreună cu Banca

Transilvania, oferim o soluție modernă, facilă și

avantajoasă de �nanțare a studiilor, practicată pe

scară largă de către universitățile prestigioase din

întrega lume. Piața de IT are mare nevoie de

specialiști, este un domeniu cu o creștere

exponențială în ultimii ani și care oferă importante

perspective profesionale și �nanciare. Obiectivele

noastre imediate sunt ca NewTech Academy sa

devină un centru de excelență, un reper în ceea ce

privește standardele de educație tehnologică, și,

care, totodată, în baza unei programe adaptate

cerințelor actuale, să formeze adevărați

profesioniști.”

Lavinia Chican, Co-fondator NewTech Academy

NewTech Academy aduce în România metodologia din cadrul Wawiwa Tech

Training, partenerul său global, cu o expertiză internațională în domeniu de peste

20 de ani.

Structura programelor a fost dezvoltată de Wawiwa și echipa sa de profesioniști

din industria tehnologiei din Israel, în conformitate cu standardele globale, și este

utilizată în marile centre de instruire din Israel și din străinătate.

Concepute pentru instruire live, online sau hibrid, programele se desfășoară pe

parcursul a 250-400 de ore, iar orarul cursurilor este �exibil. Cursanții vor avea

acces și la sesiuni de mentorat, de creare a unui portofoliu profesional și de

consiliere în găsirea unui loc de muncă.
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