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dövrün
dizayn tələbi

Hazırda dünyada tələb olunan sahələrdən biri kimi UX/UI Dizayn əsasən
insanların gündəlik həyatında yaşadığı təcrübənin mükəmməlləşdirilməsi və
rahatlaşdırılmasına yönəlib.
Bu isə öz növbəsində ətrafımızda olan digital və ənənəvi məhsulların,
xidmətlərin, həmçinin bizneslərin inkişafına birbaşa müsbət təsir deməkdir.
UX/UI Dizaynerin əsas vəzifəsi istifadəçini hər zaman prosesin mərkəzində
saxlayaraq onun bizneslə təmas nöqtələrini dərindən araşdırmaq,
istifadəçinin qarşılaşdığı çətinlikləri anlamaq, tövsiyələrini dinləmək və
nəticədə istifadəçi təcrübəsini müxtəlif üsullarla asanlaşdırmaqdır.
Bu məqamları nəzərə alaraq Code Academy-nin UX/UI Dizayn tədris
proqramı qabaqcıl beynəlxalq təcrübələri nəzərə alaraq praktiki tapşırıqlar
əsasında hazırlanmışdır.

kimlər üçündür?

Code Academy-nin UX/UI Dizayn tədris proqramında iştirak etmək üçün
dizayn ixtisası üzrə ali təhsilli olmaq tələb olunmur.
Tədris proqramında iştirak etmək istəyənlərin UX/UI, digital məhsul və xidmət
dizaynına maraqlı olmaları, bu sahədə öz biliklərini artırma istəklərinin və ya
karyera qurma hədəflərinin olması gözlənilir.
Dərs vəsaitlərini və əlavə metodik materialları mənimsəmək üçün texniki
ingilis dili bilikləri tövsiyə olunur. İngilis dili baza bilik çatışmazlığı təhsilin ilk
aylarında aradan qaldırılır.
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iş yerləri

Toplam 200 saat davam edən UX/UI Dizayn tədris
proqramında öyrəniləcəklər:

UX/UI Dizayn tədris proqramından məzun olanların bank, sığorta,
dövlət müəssisələrində, agentliklərdə, startaplarda və informasiya
texnologiyaları sahəsinə aid şirkətlərdə tutacaqları vəzifələr:

� Dizayn haqqında ümumi məlumat
� İstifadəçi təcrübəsi

� UX/UI Dizayner
� User Researcher

� Digital məhsul

� User Interface Dizayner

� İnterfeys

� Baş UX/UI Dizayner

� İstifadəçi interfeysi prinsipləri
� İstifadəçi təcrübəsi metrikləri
� Analitika və nəticələrin izlənilməsi

� UX/UI Dizayn Ekspert
� UX/UI Dizayn Komanda Rəhbəri
� Digital Məhsul Dizayneri
� Business Analyst

tədrisi bitirən tələbələrin
əldə edəcəkləri bacarıqlar
x İstifadəçi təcrübəsi və istifadəçi yönümlü dizayn
x Digital məhsul dizaynı

x İnterfeyslərin keyfiyyətinin ölçülməsi

x İstifadəçi interfeysinin prinsipləri

x Məhsul və ya xidmət üzrə satış səhifəsinin
hazırlanması

x İstifadəçi təcrübəsinin izlənilməsi

x Mobil tətbiq dizaynı

Code Academy yüksək texnologiyalar sahəsində təcrübəli mütəxəssislər hazırlayan

Nizami küçəsi, 203B

və bu istiqamətdə bəynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlıq edən tədris müəssisəsidir. Təhsil

AF Business House, 2-ci mərtəbə

strategiyasının əsas məqsədlərindən biri qlobal bazarda rəqabət apara biləcək

Mobil: +99450 444 2633

kadrlar hazırlamaqdır. Bu məqsədlə yola çıxan Code Academy Azərbaycanda bu

Whatsapp: +99450 444 2633

sahədə karyera qurmaq istəyənlərin potensialını dəyərləndirərək, fərdi və peşəkar

Tel: +99412 555 2525

inkişafları üçün onları zəruri bilik və praktiki vərdişlərlə təmin edir.

info@code.edu.az

Qısaca, #GələcəkBurada

code.edu.az

