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Informatica en informatiekunde
gaan hand in hand
OM IN DE ICT TOT EEN GOED PRODUCT TE KOMEN IS HET BELANGRIJK DAT SPECIALISTEN ELKAAR GOED BEGRIJPEN.
INFORMATICI EN INFORMATIEKUNDIGEN, BEIDE ICT-SPECIALISTEN, VULLEN ELKAAR AAN IN HET REALISATIEPROCES VAN
GOEDE AUTOMATISERING. DE BACHELOROPLEIDINGEN INFORMATICA EN INFORMATIEKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT
UTRECHT ZIJN DAAROM ALS BROER EN ZUS: VERGELIJKBAAR EN VERSCHILLEND.
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