
Sådan finder du et kursus i C# / .Net i Nordjylland
Jeg har ledt efter undervisning/kurser i .Net / C# -programmering i Nordjylland og
har fundet ud af, at det faktisk er MEGET svært at finde (med mindre man vil
betale 9000,- + moms for 3 dage). Dette er blot info om et par billige kurser.
Skrevet den 04. Feb 2009 af oxygen I kategorien Programmering / C# | 

Hej!

Jeg har ledet efter undervisning/kurser i .Net / C# -programmering i Nordjylland, og har fundet ud af, at det
faktisk er MEGET svært at finde (med mindre man vil betale 9000,- + moms for 3 dage hos en privat
kursusudbyder).

Til eventuelt interesserede vil jeg defor spare jer besværet og gøre opmærksom på, hvad jeg fandt frem til
(selvfølgelig også i håb om, at flere tilmelder sig :-) - der findes faktisk et par muligheder:

Nordjyllands Erhvervsakademi (www.noea.dk) udbyder enkeltfag i akademiuddannelsen
Informationsteknologi (tidligere Datanom).
http://www.noea.dk/Page.asp?id=223  / http://www.noea.dk/Page.asp?id=249

Herunder er der et kursus, der hedder "Programmeringsteknologi":
Det fremgår af en eller anden grund ikke af websitet, men det er faktisk et grundlæggende
programmeringskursus, hvor der netop undervises i .Net og C#. (I flg. studievejleder Finn E. Nordbjerg.)
Tidspunkt: Kurset kører som aftenundervisning en aften om ugen (vist nok tirsdag) i 15 uger.
Tilmeldingsfrist: Du har vist 10-12 dage fra dd endnu til at tilmelde dig - allersenest 19. januar.
Pris: Ca. kr. 2200,- i alt (husk at arbejdsgiver, A-kasse eller AF kan muligvis overtales til at betale :-)

Desuden overvejer Nordjyllands Erhvervsakademi også at oprette et Datamatiker-enkeltfag, hvis der er
tilstrækkelig efterspørgsel: "C# og .Net-udvikling for programmører"
Altså noget a la dette: http://www.noea.dk/Page.asp?id=327 (som er fra sidste år og på et andet
tidspunkt).
Tidspunkt: I foråret (snart), hvis interessen er stor nok. Dette er i stedet et fuldtidskursus, som varer ca.
6 uger. Formentlig når niveauet en tand højere i dette kursus.
Tilmeldingsfrist: Hvis kurset skal oprettes, skal tilkendegivelser om interesse nok falde meget snart.
(Endelig tilmeldingsfrist kendes ikke.)
Pris: Ca. kr. 4000,- i alt (husk arbejdsgiver, A-kasse eller AF kan muligvis overtales til at betale :-)

- Det kunne være fedt, hvis der er flere, der er interesserede (i især sidstnævnte) og skynder sig at ringe -
så kan vi sikre at kurset oprettes, og vi kan snakkes ved der.

Kontakt Nordjyllands Erhvervsakademi på Tlf. 9936 4650 eller email: port snabelA noea prik dk
Evt. Finn E. Nordbjerg på  email: Fen snabelA ah prik dk

Kommentar af erikjacobsen d. 07. Jan 2005 | 1

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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Der er flere handelsskoler, der gør ca. det samme. Fx http://www.aabc.dk/sw4111.asp
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Artikel??
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god ide, ikke fordi jeg selv er c# koder, men godt info til folket.
Bemærk at det nok ville være en ide at fjerne artiklen når dato'erne udløber, eller opdatere den. || freehelp
- artikelsektionen er ikke nødvendigvis KUN til artikler, men mere til informerende artikler (i ordets korrekt
betydning)
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God info til folket

http://www.aabc.dk/sw4111.asp

