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Ətraflı

“Datacity - Karyera” təlimi “Data Science”, “Data Analytics” 
və bu sahələrin tətbiq sferalarında peşəkar karyera 
hədəfləyən şəxslərin ideal yol xəritəsi ilə (roadmap) düzgün 
yönləndirilməsini və bütün nəzəri və praktiki biliklərinin 
təkmilləşdirilməsini qarşısına məqsəd qoymuşdur.
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Datacity Karyera təlimi nədir?
“Datacity - Karyera” təlimi “Data Science”, “Data Analytics” və 
bu sahələrin tətbiq sferalarında peşəkar karyera hədəfləyən 
şəxslərin ideal yol xəritəsi ilə (roadmap) düzgün 
yönləndirilməsini və bütün nəzəri və praktiki biliklərinin 
təkmilləşdirilməsini qarşısına məqsəd qoymuşdur. Belə ki, 
Karyera təlimi vasitəsilə tələbələr bu sahə üzrə olan biliklərini 
təkmilləşdirərək üzərində çalışdıqları real proyektlər 
sayəsində peşəkar iş mühitinə hazırlaşır və professional kadr 
kimi yetişirlər. 

Tədris prosesi:
İlkin olaraq tələbələrin “Data Science” sahəsində bilikləri 
Data mütəxəssislərimiz tərəfindən test olunaraq çətinlik 
çəkdikləri mövzu və məqamlar təyin edilir. Daha sonra bu 
mövzulara uyğun şəkildə individual olaraq hər bir təlbələyə 
dərslər təyin edilərək onların bu sahə ilə bağlı biliklərini 
zənginləşdirmələri təmin edilir. Bununla yanaşı, təlimə 
qoşulan şəxslər peşəkar komandanin rəhbərliyi altında 
gələcək karyeralarında tətbiq edə biləcəkləri praktiki 
layihələr üzrə işləyir və bu sayədə bilik və bacarıqlarını əmək 
bazarının tələblərinə uyğun olaraq təkmilləşdirirlər. Təlim 
çərçivəsində tərəfimizdən kademik və praktiki cəhətdən 
dəstək ilə təmin olunmuş tələbələrimizə, həmçinin “Data 
Science” və Data Analitikası sahələrində ən ideal yol xəritəsi 
(roadmap) təyin edilərək karyera dəstəyi göstəririk. Belə ki, 
onlar müxtəlif karyera ve müsahibəyə hazırlıq görüşlərində 
iştirak edərək karyera həyatlarında ilkin addımlar atmağa 
tam hazır olur, bununla yanaşı,sahə ilə bağlı təşkil edilən 
seminar və master klasslarda iştirak edərək mütəxəssislərin 
məsləhət və konsultasiyasından yararlana bilirlər. Təlimimizi 
uğurla tamamlayan bütün məzunlarımız isə müxtəlif karyera 
yönləndirməsi və referanslar sayəsində işlə təmin olunur. 
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Faiq Nəsirli bakalavr təhsilini Azərbaycan Texniki 
Universitetində, magistr təhsilini isə Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetində almışdır. Gənc mütəxəssis data elmi 
sahəsində kifayət qədər geniş təcrübəsi olan 
təlimçilərimizdən biridir

Belə ki, Unibankda “Fraud Analyst”, Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunda 
“MsSQL Server Database Administrator” kimi fəaliyyət göstərmişdir. Faiq 
bəy hazırda Paşa Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətində “Database 
Engineer” kimi fəaliyyət göstərməyə davam edir. Mütəxəssisimiz 
Microsoft - “Database Administration Fundamentals”, “Querying Data 
with Transact - SQL”,  “Administrating a SQL Database Infrastructure”, 
“Azure Data Fundamentals” və digər bir çox beynəlxalq proqramların 
rəsmi sertifikatlarına sahibdir. 

Faiq Nəsirli

“Python ilə Data Science” təlimini tədris edən təlimçimiz 
Vüsal İsayev “Data Science” sahəsi üzrə 10 ilə yaxın iş 
təcrübəsinə sahibdir. 

Almaniyanın “Hildesheim” Universitetində “Data Analytics” üzrə magistr 
təhsili almış mütəxəssis, eləcə də Almaniyada “Trivago”, “Lana Labs” kimi 
prestijli şirkətlərdə Data Mütəxəssisi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Qlobal iş 
təcrübəsinə sahib olan mütəxəssis data sahəsində bir sıra uğurlu 
proyektlərə də imza atmışdır. Hal-hazırda isə Vüsal bəy “Kapital bank”da 
“Data Scientist” olaraq fəaliyyətinə davam edir.

Vüsal İsayev

Əsəd Babayev Data City və Datalent şirkətlərinin 
qurucusudur. Təlimçi, “Safe Express Cargo”, “Krevetka.az” və 
digər bizneslərə partnyor Data Analitik kimi fəaliyyət 
göstərmiş və əlavə olaraq Bakcell və Standart Sığorta 
şirkətlərində də təcrübə qazanmışdır. Hal hazırda isə o,  
“DataCity” şirkətində “Data Science Advisor” kimi fəaliyyət  
göstərir.

Əsəd Babayev
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Vizuallaşdırma üzrə praktiki tapşırıq

Data təmizlənməsi üzrə praktiki tapşırıq

Machine Learning proyekt
(regression model)

Machine Learning proyekt
(advanced regression model)

Machine Learning proyekt
(classification model)

Machine Learning proyekt
(advanced classification model)

SQL proyekt(medium)

SQL proyekt(advanced 1)

SQL proyekt(advanced 2)
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Karyera yönləndirməsi:
Təlim boyu aktivliyi ilə seçilən və proqramı uğurla bitirən 
bütün məzunlarımıztərəfimizdən müxtəlif referans və 
karyera istiqamətləndirməsi sayəsində işlə təmin olunur. 
Qeyd edək ki, təlimlərimizi müvəffəqiyyətlə bitirmiş bir çox 
məzunlarımız hazırda Bravo Supermarketlər Şəbəkəsi və 
Socar kimi bir sıra prestijli şirkətlərdə çalışırlar.

Sahə ilə bağlı master klasslar:
Tələbələrimizin “Data Science”, “Data Analytics” və bu sahələrin 
tətbiq sferaları üzrə biliklərini möhkəmləndirmək üçün onları 
peşəkar xarici və yerli mütəxəssislərin iştirak etdiyi etdiyi 
masterklarla təmin edirik. Bu xidmət növünün sayəsində 
tələbələrimiz güclü netvörk formalaşdırmaq şansı qazanır. 

Şəxsi brendinq strategiyaları:
Məzunlarımızın əmək bazarında özlərinə yer əldə edə bilmələri 
üçün onları müxtəlif şəxsi brendinq strategiyaları ilə tanış edir və 
tətbiqinin həyata keçirilməsini təmin edirik.

Portfolio formalaşdırılması 
Professional mütəxəssis olmağın ən başlıca göstəricisi güclü 
portfoliodur. Bu xidmət növü vasitəsilə “Data Science” və “HR” 
mütəxəssislərimiz tələbələrimizə öz şəxsi portfoliolarının peşəkar 
görüntüsünün təmin edilməsinə kömək edir. 

Müsahibələrə hazırlıq 
Müsahibələrdə davranış, bədən dili, suallara dolğun və aydın 
cavabların verilməsi kimi mühüm ipucuları işə qəbul olmağı 
qarantiləyir. Bu xidmət növü sayəsində məzunlarımız öz karyera 
yollarındakı ən qorxulu maneə olan müsahibəni necə rahatlıqla dəf 
edə biləcəklərini öyrənir və uğurla tətbiq edirlər.  
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datacity.az

@datacity.az

Atatürk pr. 89a

Öyrənməyə
hazırsan?

Müraciət et


