NEDEN BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
PROGRAMI?

AMASYA TEKNİK BİLİMLER

·

Bilgisayar, her yaptığımız işin bir parçasıdır.

·

Bilgisayar alanında uzmanlaşmak zorlu ve
karmaşık problemleri çözebilme yeteneği
kazanmanıza yardımcı olur.

·

Bilgisayar bilimleri dünya üzerinde pozitif
yönde bir değişim yaratmanıza olanak sağlar.

·

Bilgisayar bilimleri kazançlı kariyer imkânları
sunar.

·

Nerede olursanız olun, iş imkânları kalıcıdır.

·

Bilgisayar bilimleri alanında uzman-laşmak,
asıl kariyer tercihiniz ne olursa olsun size
avantaj sağlar.

ve pratik becerilere yatkın ve bu becerileri azami

Bilgisayar bilimleri yaratıcılık ve yenilikçilik
imkânı verir.

yetiştirmektir.

MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMIN AMACI

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
PROGRAMI

·

Bilgisayar Programcılığı Programının amacı, kamu
kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışacak, teorik
oranda kazanmış Bilgisayar Ara Elemanı
Programın sonunda öğrencilerimiz,

·

Bilgisayar alanı hem ekip çalışması, hem de
bireysel çalışma seçeneklerine sahiptir.

·

Bilgisayar bilimleri, çok yönlü bir akademik
hazırlığın önemli parçasıdır.

·

Bilgisayar alanındaki gelecek olanakları
sınırsızdır.

·

Ağ sistemleri hakkında bilgi sahibi olup ağ

·

Veri tabanları hakkında bilgi sahibi olma ve

·

·
·

Bilgisayarı etkili kullanma,
Bilgisayar bakım ve onarımı hakkında bilgi ve
beceri sahibi olma,
Güncel programlama dillerinden en az birini
iyi derecede kullanabilme,
yönetimini etkin şekilde yapabilme,
veri tabanları üzerinde çalışabilme,

·

Çeşitli programlar kullanarak animasyon
yapabilme,

·
·

Algoritma mantığını anlama,
İnternet programcılığı hakkında bilgi sahibi
olabilme,

·

Web Tasarım programları kullanarak dinamik
web sayfası tasarlayabilme, becerisi
kazanmaktadır.

TEKNİK ALT YAPI VE LABORATUVARLAR

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER

Bilgisayar Programcılığı Programınında toplam 65

Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar

bilgisayara sahip iki adet laboratuvarda yazıcı,

Donanımı, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar

tarayıcı, akıllı tahta, projeksiyon, yönetilebilir switch,

Operatörlüğü, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar

kablosuz erişim noktası ve güvenlik duvarı gibi cihazlar

Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Sistemleri

bulunmaktadır. Bölümümüz yenilikleri takip ederek

Öğretmenliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar

sürekli bilgisayar özelliklerini güncellemektedir.

Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi
ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon
Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilişim

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI MEZUNLARININ

ve İletişim Teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri

ÇALIŞMA ALANLARI
·

Web tasarım uzmanı,

·

Ağ sistemleri uzmanı,

·

İşletmelerde bilgisayar bakım ve onarım

·

Hastaneler, kamu kurumları ve diğer

birimlerinde teknik eleman,

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Enformasyon
Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar
Bilimleri, Kontrol Öğretmenliği, Matematik-Bilgisayar,
Meteoroloji Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği.

işletmelerde veri giriş elemanı,
·

Yazılım destek elemanı,

·

Bilgi işlem destek elemanı,

·

Fabrika otomasyon sistemlerinde yardımcı
teknik eleman.
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Amasya Üniversitesi

Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencileri her yılın

Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

sonunda 20 iş günü olmak üzere toplam 40 iş günü
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endüstriye dayalı eğitim (staj) yaparak endüstriyel iş
deneyimi kazanmakatadırlar.

Tlf: 0 358 2525212-13
Fax: 0 358 2525217

NEDEN AMASYA TBMYO BİLGİSAYAR

www.amasya.edu.tr

PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

facebook/atbmyo

Genç, dinamik, yenilikçi eğitim kadrosu ve güncel

Twitter/atbmyo

teknolojiler ile donatılmış zengin laboratuvarlarda
uygulamalı olarak eğitim veren programımız sizin
mesleğinizde bir adım önde olmanızı sağlayacaktır.
Ayrıca başarılı öğrencilerimize üniversitemizde yarı
zamanlı çalışma imkanı sağlanmaktadır.
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