Петък, 27 Януари 2017

Арена Радио

Новини

Търси

Програмата
Online radio Arena
Изтегли Winamp

Главно меню
Онлайн TV (Начало)
За нас
Нашите продукти
Контакти
Да правим филм в Русе
Арт
Реклама
Връзки
Приятели

27.01.2017  През 2017та Русе ще 22.06.2016 » Университетът е домакин на семинар за дигиталната
идентичност и сигурност
разполага с 124 684 755 лева
27.01.2017  Без рекордно ниски
температури в Русе
27.01.2017  Флашмоб на гарата в
памет на жертвите на Холокоста
27.01.2017  Самсон и Далила от
СенСанс гледаме в операта
27.01.2017  Театърът предтавя
Женско царство по Ст. Л. Костов
27.01.2017  Кукленият театър с
нова премиера по Андерсен
26.01.2017  Продължението на
Похода на императорите на СФФ 2017
26.01.2017  Общината купува трети
репатриращ автомобил
26.01.2017  120 000 лева за нови
фитнес площадки и игрища на открито
26.01.2017  20 000 лв. за конкурс за
проект на паметник на Васил Левски
26.01.2017  Завръщане към
Шенгенската система
26.01.2017  Русенско училище е
найчетящото за 2016 година
26.01.2017  Арт салон Любов и вино
в Русе през февруари
+ ПРОГРАМА
26.01.2017  Съюзът на Дунавските
овощари с изложение в Русе
26.01.2017  В края на март кърпят
дупки по пътя Русе  Велико Търново
всички новини »
Изпрати своята новина »
RSS новини

АНКЕТА

Новини

НА АРЕНАТА
04.01.2017  ПО СЦЕНИТЕ НА РУСЕ
януари
26.01.2017  КИНОПРОГРАМА
Cinema City Русе
27 януари  2 февруари
24.01.2017  Българско заглавие
провокира Кустурица да учреди награда
24.01.2017  Четенето на книгите
за Хари Потър прави човек подобър
24.01.2017  Пет невероятни
истории от дълбокия и таен интернет
24.01.2017  Кафе, добър сън и
водорасли  ключът към младостта
24.01.2017  Разкриха заглавието
на следващия Star Wars
23.01.2017  10те най
енергизиращи песни според учените
23.01.2017  Какво да правите с
ръцете си по време на интервю
23.01.2017  Лесен начин да
помните повече
23.01.2017  Как да изгорим
повече мазнини по време на разходка?
23.01.2017  Протеини – от какво
количество се нуждаем?
23.01.2017  10 причини да си
легнем навреме

Русенският университет ще бъде домакин на семинар за
дигиталната идентичност и сигурност днес от 10.00 часа в зала
2.101. Като част от програмата „Модерният бизнес“, Microsoft
България, в тясно сътрудничество с Изпълнителната агенция за
насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП), дава
възможност за участие в бизнес обучения по три теми: „Бизнес
протокол и етикет“, „Дигитален маркетинг“ и „Кибер сигурност“.
Лектори на семинара в гр. Русе ще бъдат Борислав Сестримски 
експерт по информационна сигурност и разследване на
компютърни престъпления към "Международна академия за
обучение по кибер разследвания" и Десислава Матева  адвокат и
част от екипа на юридическа кантора Арсис Консултинг, тясно
специализирана в областта на интелектуалната собственост и
представлява Би Ес Ей І Софтуерният алианс (BSA І The Software
Alliance) на територията на Република България.
Регистрацията в семинара дава възможност за online достъп до
останалите обучения.
АРЕНА
Share
« Обратно към новините

23.01.2017  Защо сексът става по
добър с времето?
26.01.2017  БЮРО ПО ТРУДА 
РАБОТНИ МЕСТА 27 януари
телефон: 082/821426
всички интервюта »
Обяви
Уеб дизайн Chafy.net

