
Info om .Net / C# programmeringskursus i Aalborg
Hermed blot et tip om et .net-programmeringskursus, som snart starter op i
Aalborg. Af en eller anden grund kan oplysningerne ikke læses på kursusholdernes
hjemmeside - DERFOR kan tuippet være nyttigt for nogle. :)
Skrevet den 08. Feb 2009 af oxygen I kategorien Programmering / .NET | 

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der snart starter et .Net-kursus i Aalborg. Sidste tilmelding er den 24.
august.

Nordjyllands Erhvervsakademi (www.noea.dk) udbyder nemlig enkeltfag i akademiuddannelsen
Informationsteknologi (tidligere Datanom).
http://www.noea.dk/Page.asp?id=337
- Herunder er der et kursus, der hedder "Programmeringsteknologi":
Det er umuligt at læse direkte ud af websitet, så jeg vil lige gøre opmræksom på at dette faktisk er et
programmeringskursus i .Net og C#. (I flg. studievejlederen, som hedder Finn E. Nordbjerg.) Man forventes
vist blot at have helt grundlæggende programmeringserfaring.

Tidspunkt: Kurset kører som aftenundervisning en aften om ugen (vist nok tirsdag) i 15 uger. Det koster
kun en brøkdel af de private/kommercielle kursuer, sikkert omkring et par tusinde i alt.
(Der kører i øvrigt også et 6 ugers fuldtidsforløb på et tidspunkt, men det er IKKE det jeg snakker om her -
her kan du passe dit job/skole samtidig!)

Tilmeldingsformularen: http://www.noea.dk/File.asp?id=239
Ring evt. og hør nærmere hos dem på: Tlf. 9936 4640

(Håber det ses som relevant info for nogle - især taget i
betragtning, at man _ikke_ kan finde de samme oplysninger selv på deres website i skrivende stund.)

Kommentar af xirb d. 20. Aug 2005 | 1

Ikke artikel - KUN info.. Ku' faktisk være fedt nok med sådan et kursus.. selvom man kan lære sig selv det,
ved jeg af erfaring, at det er nødvendigt med noget at forholde sig til før det bliver aktuelt i en travl
hverdag.. + et bevis på gennemførslen er kæmpe fordel i en ansøgning.
- Hvorfor er netbaseret undervisning forresten dobbelt så dyrt som rigtig undervisning, hvor der kræves
lokaler m.m.?!?
Er der nogen, der kender udbydere af andre netbaserede C#-kurser, hvor prisen er lige så lav som på det
alm. kursus (kr ca. 2450,- så vidt jeg kan se)?

Kommentar af haz d. 07. Dec 2005 | 2

mon der er nogen der ved om dette kursus også udbydes i 2006 ?

Kommentar af foxmulder58 d. 20. Aug 2005 | 3

Det er ikke en artikel. Men tjek dog vores virksomhed for at tage kurset on-line:

http://www.netau.dk/u_infotek.htm

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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