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Annan Information
Introduktion till remediering i rörelseproblem och praktiseras i laboratoriet. Betonar planering,
organisation, undervisning, läroplanering och riskhantering. Laboratoriekursen betonar
tillämpningen av moderna instrumenttekniker för att karakterisera kemiska systemets kinetiska
beteende och jämviktsegenskaper. Förutsättning: Endera CHEM 237 eller både CHEM 223 och
CHEM 233. Fakulteten övervakar studenter i design och produktionsarbete som leder till
publiceringen av Western Pathfinder Magazine, både i tryck och online versioner. Studenterna
kommer att läsa grundtext i engelsk översättning samt val från moderna indiska tänkare som

Aurobindo, Radhakrishnan, Vivekananda, Gandhi och Ambedkar. Studenterna kommer att
tillbringa 40 timmar som stödjer elever i lokala allmänna utbildnings klassrum. Förutsättning:
EDUC 302 och EDUC 307. Den analytiska ramen innefattar teorier om politisk ekonomi,
energianvänt på investeringar och de interna och biofysiska gränserna för ekonomisk tillväxt.
Förkunskaper: En PHIL-kurs på 2000 nivå och behörighet från instruktör.
Dans: Studenterna kommer att bli förtrogen med dansformer som vanligen krävs av en
skådespelare i teatern idag. Närstående till arbetsstuderande kommer att göra efter avslutad
program. Erbjudes alternativa årstider. (3 terminer). Till exempel arbetar man för närvarande
med att integrera atomkraftmikroskopianalys av aggregat i projektet som en del av
biologilaboratoriet. Ämnen omfattar utveckling, stereotypning, könsskillnader i personlighet,
förmågor, prestation och status. Innehållet kommer att läggas vid analys av primära dokument
och skrivning av historiska uppsatser. Verksamheten omfattar stavnings- och
telefoninformation samt tal- och läsövningar som är utformade för att öka läsarens flyt och
naturliga röst när de läses.
Behandlade rörelser kan omfatta psykoanalys, marxism, positivism, semiotik, fenomenologi,
existentialism, hermeneutik, pragmatism, post-structuralism och analytisk filosofi. Ämnen som
studeras innefattar delning av den geologiska kolumnen och geologisk tid, deponeringssystem,
stratigrafisk nomenklatur och regler, principer för korrelationA? Inklusive en genomgång av
moderna geofysiska, geokemiska och kronostratigrafiska metoder, biostratigrafi och
händelsestratigrafi. Större förtrogenhet med Adobe Illustrator, Photoshop och InDesign
kommer att följa utarbetandet av tryckta material och varumärkesuttryck. Erkännanden Vi vill
tacka Brandeis University för att tillåta frihet och stöd för att utveckla och utforska nya
metoder för vetenskaplig utbildning. Tillvägagångssätt för att spela tecken, textanalys och
ensemblearbete. Förutsättning: behörighet av instruktör och musikalisk och teknisk färdighet
för att matcha andra medlemmar i orkestern. Ämnen omfattar sociologiska teorier om
åldrande, teknisk och social förändring och effekter på äldre människors miljö och fördomar
och diskriminering av äldre. Det undersöker hur kvinnor har konfronterat dessa förhållanden
och möjligheterna och utmaningarna för gränsöverskridande feministiska koalitioner.
Kursen täcker även kinetiken och mekanismen för utvalda oorganiska och organometalliska
reaktioner. Erbjuds årligen, 123 på hösten, 124 på våren. (3 terminstimmar vardera).
Förkunskapskrav: ARTH 1604, 2624, 2644, eller tillstånd av instruktör och FYS 1104. IV; V.
Inriktning på förståelse av musikaliska element och audioutrustning. Deltagare kan tävla i
Intramurals Program för den termin de är registrerade.
Krävs av högskolor och minderåriga under sin nyårsmann år. Passar nybörjare och erfarna
spelare. Eleverna är nedsänkta för att lära sig om de grundläggande aspekterna av ett ICEtankesätt och de obegränsade möjligheter det kan ge. BFA-studenter kommer att planera,
genomföra och dokumentera en slutspel i förberedelser för examen. Labs och fältturer
kommer att ge praktisk erfarenhet och praktiska färdigheter inom trädidentifiering,
skogsupplevelse, vegetationsprovtagning, statistik och GIS. Undersöker teorier relaterade till
fysisk, kognitiv (inklusive språk), social och emotionell tillväxt och utveckling. Multikulturella
frågor som de påverkar rådgivning kommer att vara ett primärt fokus. Speciella klasser av
polymerer: teknikplaster, halvledande polymerer, fotoresister och polymerer för medicin.
Kursen är för studenter med intresse för komposition, ljudinspelning och ljudeffekter för
video, film och spel; lämplig för musiken majors, minderåriga och icke-majors. Kursen ger
analys av myter och stereotyper i samband med kvinnor och män i samhället, de sociala och

psykologiska könsskillnaderna som har identifierats i forskningen samt de bevis och teoretiska
argumenten om ursprunget och funktionella konsekvenserna av dessa skillnader.
Ämnen som omfattas är bakteriell DNA-replikation, rekombination, transkription,
genreglering, mutation och genomik. Vi ska studera fiktiva eller verkliga hjältar som Don
Quixote, Maradona och Zapata. Exempelvis testade en kohort av studenter serien av polymerer
syntetiserade i figur 7, och in vivo-data visar förändringar i vinge-strukturer i flugor som en
funktion av polymerapplikation (figur 8). På grund av heterogeniteten av morfologiska
förändringar inom flugorna var det inte möjligt att dra slutsatsen om detta indikerar ökad eller
minskad aggregering vid denna experimentella iteration. Kursen förbereder lärare att skapa
teknikrika läromiljöer som ökar studentens tillväxt och prestation. Kursen tjänar inte
certifiering, men studenter kan tjäna certifiering omedelbart efteråt genom att betala för och
passera öppet vatten utcheckning dyk.
Utbildningsutveckling på alla områden, inklusive läskunnighet, numeracy, arts, hälsa,
vetenskap, sociala färdigheter och adaptivt lärande för barn, födelse genom 4 års ålder,
betonas. Frågan om vad det innebär att vara en utbildad person kommer att vara fokus för
kursen. Specifikt undersöks strukturen av proteiner och nukleinsyror i detalj för att bestämma
hur deras kemiska egenskaper och deras biologiska beteende härrör från dessa strukturer. Du
kommer att lära dig om flervärdes- och multifunktionsanläggningar, hur man analyserar
reaktionskinetik och mekanismer, hur man studerar och optimerar kemiska reaktioner för att
definiera den bästa reaktordesignen, hur man konstruerar modeller för reaktoranalys och
design och hur man använd laboratoriedata och fysiska parametrar för att lösa problem och
förutse reaktorns prestanda. De studerade arbeten kommer att vara internationella i naturen
och från minst tre olika århundraden. Förutsättning: Junior eller senior stående eller tillstånd
från instruktören. Fokusera på analysmetoder med introduktion till numeriska metoder. Detta
inkluderar de vanligaste markbundna och marina deponeringssystemen och deras relationer.
Algoritmens historia presenteras, dess inverkan spåras genom en 400-årig period, och en
studie av vad som kan och kan inte åstadkommas med presenteras. III B. Erbjuder: ASp. Visa
kursinformation i MyPlan: CHEM 455. Förkunskaper: MATH 220 och MATH 251 med minsta
betyg på C-. Eleverna kommer att lära sig att använda sina kameror, digitalt manipulera sina
bilder och formulera sitt arbete i samband med lexikonet för fotografering. Förkunskapskrav:
Mediekonst BFA-student eller Instruktörsbehörighet. Kursmoduler innefattar stressens, sinnets
och själens, hanteringsstrategier och avslappningstekniker. Förkunskaper: BIO-2042 och
behörighet för instruktör. IV. Grundläggande tekniker kommer att undersökas i en iterativ
process eftersom eleverna tillämpar 3-D designprinciper för representativa och abstraherade
projekt som exekveras i olika media. Okonventionella och framväxande petroleumsspel
inklusive skifferreservoarer för olja och gas, tungolja och bitumenavlagringar, kolbäddsmetan
och hybridreservoarer betonas.
Oavsett om du studerar för att uppfylla kärnkraven eller för att slutföra din major, är det
viktigt att du har ett fast grepp om högskolans kemi begrepp. Introduktion till infraröd och
kärnmagnetisk resonansspektroskopi vid strukturbestämning. Fördjupad studie av
redovisningsproblem, med inriktning på tillämpning av aktuell redovisningsteori för
problemlösning. Ett sätt att mäta dina framsteg är genom att spåra tiden det tar dig att fylla i en
uppsättning högskoleexempelfrågor. Nivå I fältarbete börjar vecka sex i sex veckor. Falla.
Förkunskaper: MATH 317 och MATH 273 med minsta betyg på C, eller behörighet från
instruktör. Ämnen inkluderar Digital Instrument Digital Interface (MIDI), notation, syntese,

digital sekvensering, datorassisterad instruktion, ljudblandning och inspelning samt historien
om elektronisk musik. Om projektet inte har slutförts senast på termin kan studenten få en PR.
Tidig barndomshistoria, filosofi, etik och förespråkande introduceras.
En introduktion till beräkningsverktyg som används inom kemiteknik, som Microsoft Excel,
MATLAB och Aspen. Förkunskapskrav eller corequisite: MATH 140 eller Accuplacer
högskolenivå matematik testresultat på 85 eller högre, ACT matte poäng på 24 eller högre eller
instruktörstillstånd. Förhållanden mellan molekylär struktur och reaktivitet med moderna
syntetiska metoder och avancerad instrumentering. Vi har ökat vår forskning inom förnybar
energi och hållbar kemi och har skapat Stephenson-institutet för förnybar energi som ligger i
framkant av forskning och medverkar i en rad nya kemiprogram tillgängliga för alla våra
doktorander. Förkunskapskrav: Seniorstående i datavetenskap. IV. Kursen innehåller även
individuella föreställningar, diktering och korta kompositionsprojekt. Denna kurs är endast
avsedd för kemi majors (CH25, CH28, CH31, CH32, CH33, CH34, CH35, CH36, CH37).
Studenter ska också undersöka utvecklingsbehov hos tjejer och aktuell forskning om
jämställdhet mellan könen inom skolorna. Detta undersöks ur perspektivet handel, utveckling,
ekonomi och miljö.

