
Xüsusilə də son dövrlərdə bu tələb artaraq davam edir. Bu təkcə  
ölkəmizdə deyil, bütün dünyada belədir. Proqramçılıq peşəsinin  
üstünlüklərindən biri də insana dünyanın hər yerində işləyə bilmə  
imkanı verməsidir.

Code Academy-nin yerli və qlobal bazarın ehtiyaclarını nəzərə alaraq  
Microsoft-un tədris proqramı əsasında hazırladığı Proqramlaşdırma  
təhsili tələbələrini beynəlxalq sertifikasiya imtahanlarına hazırlayır.  
Microsoft-un rəsmi sertifikatları ilə məzunlarımız həm yerli, həm də qlobal  
şirkətlərdə iş tapmaq imkanı əldə edirlər.

Code Academy 2015-ci ildən proqramçı yetişdirir. Məzunlarımız müxtəlif  
şirkətlərdə və dövlət təşkilatlarında proqramlaşdırma sahəsində işləyirlər.

Ali təhsil sistemindən fərqli olaraq Proqramlaşdırma təhsili almaq üçün  
riyaziyyat və ya mühəndislik kimi mövzular barədə öncədən məlumatlı  
olmaq vacib deyil. Tədris proqramına qatılan tələbələrin gələcəkdə  
proqramçı olmaq üçün istəkli olmaları kifayətdir.

İngilis dili və proqramlaşdırma üzrə baza bilik çatışmazlığı təhsilin ilk 
aylarında aradan qaldırılır.

proqramçıya 
ehtiyac həmişə var

kimlər üçündür?

proqramlaşdırma

Yeni dünyaya qapı aç!



tədris proqramı

Toplam 350 saat davam edən Proqramlaşdırma 
tədris proqramında öyrəniləcəklər:

 y Object Oriented Programming in C#

 y Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 

 y Database Administration Fundamentals with SQL

 y Developing ASP.Net Web Applications

 y Software Development Fundamentals

 y Web Deployment with Azure

iş yerləri

Proqramlaşdırma tədris proqramından  
məzun olanların real sektorda tutacaqları vəzifələr:

 y Dövlət qurumlarının, böyük şirkətlərin İT və 
proqramlaşdırma bölmələrində

 x Front-end proqramçı

 x Back-end proqramçı

 x SQL developer

 x Full stack web developer

 x UI Developer

 x Proqramlaşdırma mütəxəssisi

 x Kiçik proqramçı

 y Kiçik və orta müəssisələrin İT və 
proqramlaşdırma bölmələrində

 x Back-end engineer

 x Front-end engineer

 x Biznes analitik

 y Şirkətlərin layihə idarəetmə departamentində

 x Layihə mütəxəssisi

 x Layihə meneceri

 x Layihə rəhbəri
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əlavə 
məşğələ 
saatları

35 həftə

həftə sonu səhər
10:00 – 14:45

həftə sonu günorta
15:30 – 20:15

35 həftə

LAB

#KodBurada

həftə içi səhər 9:00 – 12:4522 həftə

14:00 – 17:4522 həftə həftə içi günorta

19:00 – 21:4529 həftə həftə içi axşam

Code Academy yüksək texnologiyalar sahəsində təcrübəli mütəxəssislər hazırlayan 

və bu istiqamətdə bəynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlıq edən tədris müəssisəsidir. Təhsil 

strategiyasının əsas məqsədlərindən biri qlobal bazarda rəqabət apara biləcək 

kadrlar hazırlamaqdır. Bu məqsədlə yola çıxan Code Academy Azərbaycanda bu 

sahədə karyera qurmaq istəyənlərin potensialını dəyərləndirərək, fərdi və peşəkar 

inkişafları üçün onları zəruri bilik və praktiki vərdişlərlə təmin edir.  

Qısaca, #GələcəkBurada


