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Over cursussen gesproken
Het CIT verzorgt computercursussen voor studenten en medewerkers. Het aanbod
omvat cursussen in verschillende toepassingsgebieden. Het aanbod wordt steeds
aangepast aan de ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie.

T

opuniversiteit, topuniversiteit, wat nou, topuniversiteit? Buiten-

Cursusrooster CIT komende maanden:

landse toponderzoekers proberen aan te trekken met allerlei

subsidies en vorstelijke bonussen zeker? En die dan onderzoek laten

september

doen aan microscopische nanokaboutertjes, die je niet eens kunt zien?

2 sept

C/C++ part 1 (in English)

Met marketingtrucs proberen in de top 200, top 100 of top-weet-ik-

16 sept (middag)

Open Leercentrum

veel-wat te komen?

23 sept (middag)

Open Leercentrum

27 t/m 30 sept

SPSS

30 sept (middag

Open Leercentrum

En veel studenten natuurlijk, heel veel studenten! Wat in Nederland
geen zin heeft om naar het hoge Noorden af te reizen, slepen we wel
binnen vanuit het Verre Oosten! Welkom op onze duplocampus met
kleurrijke kunststof gebouwen. Erkers en balkons, anders niets.

oktober
4 t/m 6 okt

Publishing using Word (in English)

Oxford van Nederland

4 t/m 7 okt

Excel basis

Als wij een Topuniversiteit willen worden, dan moet dat vooral van bin-

5 okt (middag)

Open Leercentrum

nenuit komen: maak mij trots dat ik werk bij het Oxford van Nederland.

7 okt

Word Keuzemodule

Dat maakt ook (andere) toptalenten vanzelf jaloers.

7 okt

Word Module (in English)

7 okt (middag)

Open Leercentrum

maar ook de medewerkers, wetenschappelijk of niet. Met opleidingen en

11 t/m 15 okt

Access basis

cursussen als krenten in de pap van het dagelijkse werk. En dan niet als

11, 14, 18 en 21 okt

VBA: Inleiding programmeren in MS-Office

er tijd over is, want er is nooit tijd over!

12 okt

Slimmer werken met de pc

12 en 13 okt

Webplatform voor redacteuren

Spectaculaire gebouwen

14 okt (middag)

Open Leercentrum

Dan moet je hier zo goed onderwijs krijgen, dat de studenten vechten

18 t/m 20 okt

PowerPoint

om een plaatsje. Van docenten die zelf de moderne media en apparatuur

18 t/m 21 okt

SPSS

beheersen. Waarmee ze hun kwaliteitsonderzoek over het voetlicht kun-

19 okt

Slimmer werken met Word

nen brengen. Toegegeven, als dat gebeurt in spectaculaire gebouwen zal

21 okt (middag)

Open Leercentrum

Bijvoorbeeld doordat niet alleen studenten zich hier ontwikkelen,

dat vast extra trekken.

Youtube
Hoe worden studenten begeleid? Door ze naar de uitgang te duwen, of
door ze naar de ingang te lokken, en ze uit te dagen het onderste uit hun
eigen kan te halen?
Niet alleen met vakinhoudelijke colleges en practica, maar juist ook
met die extra’s die andere universiteiten steeds minder bieden, zoals
computercursussen?
Niet nodig? Dus jij denkt dat computerkennis zich ongemerkt verspreidt
via Radio 538 en gemeten kan worden aan Youtube-gebruik? <

• Nieuw in het cursusaanbod in het najaar is de slimmer werken-reeks voor mensen die niet veel tijd hebben,
maar wel geïnteresseerd zijn in handigheidjes om sneller en efficiënter met de pc of met een bepaald programma te kunnen werken. Meer informatie: w w w. r u g . n l /c i t /o n d e r w i j s /r o o s t e r
• Elke donderdagmiddag en elke eerste dinsdagmiddag van de maand vindt het Open Leercentrum plaats
waarbij u zelf de inhoud van de cursus bepaalt: w w w. r u g . n l /c i t /o n d e r w i j s /c u r s u s a a n b o d /o l c
• Meer informatie over cursussen: w w w. r u g . n l /c i t /c u r s u s
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