qrafik və
veb dizayn

dizaynerlik
zövq məsələsidir?

Estetik dizaynlar hazırlamaq üçün fitri istedad sahibi olmaq lazımdır?
Hər istəyən yaradıcı işlə məşğul ola bilər?
Bu barədə həmişə mübahisə etmək, arqumentlər gətirmək olar.
Fakt isə fakt olaraq qalır; istək varsa, digər sənətlər kimi dizaynerlik
də öyrənilə bilər!
Çünki hər bir insanın daxilində bir yaradıcılıq potensialı var. Zəruri
texniki bilikləri mənimsəməklə lazımi mexanizmlər işə düşəcək, rənglər,
formalar və şəkillər məhz sənin dəst-xəttini əks etdirməyə başlayacaq.
Ətrafındakı əşyalar, binalar, interyerlər, posterlər məhz “sənin gördüyün”
kimi görünməyə başlayacaq.
Daxilindəki yaradıcılıq potensialını kəşf etməyə, rəflərdəki məhsullara,
saytlara, posterlərə, kitablara, broşürlərə öz imzanı atmağa hazırsanmı?

kimlər üçündür?

Code Academy-də Qrafik və Veb Dizayn təhsili sıfırdan başlayaraq
öyrədilir və qeydiyyat üçün xüsusi ön şərt yoxdur.
Loqotip, poster, vebsayt, mobil proqram kimi qrafik və interface
dizaynlarla maraqlanan hər bir şəxs bu təhsili ala bilər.

Yeni dünyaya qapı aç!
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#DizaynBurada

tədris proqramı

iş yerləri

Toplam 300 saat davam edən Qrafik və Veb Dizayn
tədris proqramında öyrəniləcəklər:

Qrafik və Veb Dizayn tədris proqramından məzun
olanların real sektorda tutacaqları vəzifələr:

yy Ümumi dizayn anlayışı və dizaynın əsas prinsipləri

yy Qrafik dizayner

yy Adobe Illustrator ilə vektorial dizayn

yy Texniki dizayner

yy Adobe Photoshop ilə digital dizayn

yy Veb dizayner

yy Adobe InDesign ilə mətbəə dizaynı

yy İnterfeys dizayneri

yy Sketchapp ilə veb və mobil dizayn

yy Photoshop mütəxəssisi

yy Veb dizayn texnologiyaları və trendlər

yy Köməkçi art direktor

yy UX/UI dizayn
yy Responsiv dizayn
yy Portfolio hazırlanması (Behance, Dribbble)

sertifikasiya
Qrafik və Veb Dizayn tədris proqramını bitirən
məzunların əldə edə biləcəkləri sertifikatlar:
xx Adobe Illustrator ACA (Adobe Certified Associate)
xx Adobe Photoshop ACA (Adobe Certified Associate)
xx Adobe Indesign ACA (Adobe Certified Associate)

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

