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In English

Projektinhallintapäivä 2013

Date: 
Tiistai, 20 elokuu, 2013 - 08:30
Tampereen teknillisen yliopiston Tietotekniikan laitos ja Pitky järjestävät jo neljännen perinteisen maksuttoman
Projektinhallintapäivän tiistaina 20.8.2013. Mukana yhteistyössä ovat myös Tampereen yliopiston
Informaatiotieteiden yksikkö ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK.

Tämänkertainen teema on "työkalut ja avoimet projektit". Päivän aikana paljastetaan (ohjelmisto)projektien
parhaita käytäntöjä (hälläväliä-meiningin ja "ultimate hacking" sekä "extreme project management" -
menetelmien vastakohtia).

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii lehtori Tero Ahtee, TTY.  
Päivä on ilmainen. 
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Tarkemmin: http://www.cs.tut.fi/tapahtumat/projektinhallinta13.  
Ohjelma päivitetään niille kevään kuluessa ja samoin ilmoittautuminen avataan sivujen kautta myöhemmin.
Lokaatio: 

Ilmoita karttavirheestä

Tampereen yliopisto
Korkeakoulunkatu 7 Kampusareena,
33720 Tampere, Suomi

4,6  68 arvostelua

Näytä suurempi kartta

Karttatiedot ©2019 Käyttöehdot

Registration starts: 
Maanantai, 12 elokuu, 2013 - 17:00
Tapahtumalaji: 
Koulutus ja seminaarit
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YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot

© Copyright 2009 - 2019 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

TWEETS

Pitky_ry

RT @TestausOSY: Laatu ja testaus -lehti 2/2019 on
julkaistu! Asioiden arvioinnista, testaajista ja
tutkijoista, ja datasta testauks…
https://t.co/fDOgLx0AVP

Pitky_ry

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE
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RT @Pitky_ry: 16.10. Tampereen seudun
työväenopistossa: Kansalainen ja tietotekniikka.
Seniorit kertovat siitä, miten he käyttävä…
https://t.co/fMRG5kPfqn

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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