edu ICT

Katalog kurzů
ICT vzdělávání

Vnitřní informační systémy Univerzity Pardubice
Název oblasti kurzu

Popis kurzu

Typ školitele

STAG

administrace studijní agendy

interní + externí

iFIS

ekonomika

interní + externí

SpSl

spisová služba a skartační řízení

interní

VERSO

provozní systémy (objednávky, cesťáky, dovolenky,
stravenky, …)

interní

IPOS

interní poptávkový-objednávkový systém

interní

IS pro management

vnitřní IS UPa pro management univerzity a fakult

interní

AV technika

AV technika a její využití

interní + externí

Weby a webové aplikace

weby a webové aplikace

interní

MOODLE

e-learning MOODLE

interní

ISKAM

IS pro koleje a menzy

externí

EVZ

elektronické veřejné zakázky

interní + externí

Provoz a bezpečnost IS

zálohování a monitoring

interní + externí

Elektronické informační zdroje
Název oblasti kurzu

Popis kurzu

Typ školitele

Nástroje pro hodnocení vědy
a výzkumu

citační rejstříky (Web of Science, Scopus), citační
analýzy, impact factor

interní + externí

Open Access

principy publikování v režimu otevřeného přístupu

interní

Knihovní katalogy a služby
UK

orientace v Univerzitní knihovně, vyhledávání
v knihovních katalozích

interní

RefWorks

práce s bibliografickým manažerem

interní

Vyhledávač Primo

vyhledávání přes discovery systém Primo

interní

Informační zdroje
pro chemické vědy

SciFinder, Reaxys, Knovel, časopisy American Chemical Society, Royal Society of Chemistry

interní + externí

Informační zdroje pro ošetřo- CINAHL Plus with Full Text, ProQuest Hospital
vatelství a medicínské obory
Collection

interní

Informační zdroje
pro ekonomické védy

SourceOECD, EconLit with Full Text, Euromonitor
GMID, časopisy Emerald, EBSCO, ProQuest

interní

Informační zdroje
pro humanitní vědy

JSTOR, ProQuest, Literature Online, Literature
Resource Center

interní

Informační zdroje
pro technické vědy

ProQuest, Knovel, Transport, TRIS, IEEE + e-časopisy
Elsevier, Springer, IoP Science

interní

ASPI

Automatizovaný Systém Právních Informací - právní
předpisy

externí

Publikování ve vědeckých
časopisech

postup při uplatnění výsledků vědecké práce

externí

Úvod do problematiky EIZ

obecné seznámení s druhy a fungováním elektronických informačních zdrojů

interní

Multidisciplinární plnotextové
databáze

přehled dostupných plnotextových databází a e-časopisů (ProQuest, EBSCO, Elsevier, Springer, Wiley)

interní

MS Office
Název oblasti kurzu

Popis kurzu

Typ školitele

MS Acces 2010 - základní

MS Acces 2010 - základní kurz pro začátečníky

externí

MS Excel 2010 I - základní

MS Excel 2010 I - základní kurz pro začátečníky

externí

MS Excel 2010 II - praktické
využití

MS Excel 2010 II - praktické využití možností excelu
pro pokročilé uživatele

externí

MS Excel 2010 III - pokročilý

MS Excel 2010 III - specifické funkce pro velmi
pokročilé uživatele a vyučující

externí

MS Office 2010 - makra

MS Office 2010 - využití a tvorba maker
pro pokročilé uživatele

externí

MS OneNote 2010

MS OneNote 2010 - základní možnosti využití

externí

MS Outlook v podmínkách UPa

MS Outlook v podmínkách Univerzity Pardubice

interní

MS PowerPoint 2010
I - základní

MS PowerPoint 2010 I - základní kurz
pro začátečníky

externí

MS PowerPoint 2010
II - grafické ztvárnění prezentace

MS PowerPoint 2010 II - grafické ztvárnění
prezentace pro pokročílé uživatele

externí

MS Project 2010 - základní

MS Project 2010 - základní kurz pro začátečníky

externí

MS Word 2010 I - základní

MS Word 2010 I - základní kurz pro začátečníky

externí

MS Word 2010
II - praktické využití

MS Word 2010 II - praktické využití možností wordu
pro pokročilé uživatele

externí

MS Word 2010 III - speciál pro
publikující

MS Word 2010 III - speciální funkce wordu
pro publikující uživatele

externí

MS Word 2010 IV - speciál pro
studijní referentky

MS Word 2010 IV - speciální funkce wordu
pro studijní referentky - hromadná korespondence

externí

SharePoint

SharePoint - základní seznámení s nastavením
a využíváním aplikace SharePoint

externí

Specializovaný software
Název oblasti kurzu

Popis kurzu

Typ školitele

Výukové sw

speciální výukové sw z oblasti statistiky a logistiky

externí

Grafické sw

grafické sw Adobe a Corel

externí

Multimediální sw

tvorba a distribuce multimediálního obsahu

externí

Operační systémy - Windows

operační systémy platformy Windows

externí

Operační systémy - ostatní

operační systémy Linux, Android; prostředí WMvare

externí

Sítě

Cisco Internetwork Solutions; IPv6

externí

Programování

programovací jazyk C#; UML
vývoj aplikací v Java EE, ASP.NET

externí

Databáze

instalace, konfigurace, správa, zálohování
Oracle Database 11g, DMS Alfresco

externí

Řízení a bezpečnost

TOGAF – řízení Enterprise/IT architektury

externí

