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Verslag van een reis met het Amerikaanse Varengenootschap.
Oliver Sacks was bij vele lezers wereldwijd geliefd om zijn bijzondere
neurologische casestudies, waarin hij er steeds in slaagde door de afwijkingen
heen de mens te zien. Ook schreef hij enkele openhartige autobiografische
werken waarin hij vertelde over de vele ontmoetingen en ervaringen die hem
hebben gevormd. In De rivier van het bewustzijn zijn essays bijeengebracht die
getuigen van Sacks' passie voor enkele van de belangrijkste thema's van het
menselijk denken: evolutie, tijd, creativiteit, herinnering, bewustzijn en ervaring.
Het was een van de twee boeken waaraan hij tot aan zijn dood werkte, en toont
zijn vermogen tot het leggen van onverwachte verbindingen, zijn plezier in kennis
en zijn onvermoeibare streven te ontdekken wat ons tot mens maakt.
This book Business Communication: Essential Strategies for Twenty-first Century
Managers brings together application-based knowledge and necessary workforce
competencies in the field of communication. The second edition utilizes wellresearched content and application-based pedagogical tools to present to the
readers a thorough analysis on how communication skills can become a strategic
asset to build a successful managerial career. With the second edition, Teaching
Resource Material in the form of a Companion Website is also being provided.
This book must be read by students of MBA, practicing managers, executives,
corporate trainers and professors. KEY FEATURES • Learning Objectives: They
appear at the beginning of each chapter and enumerate the topics/concepts that
the readers would gain an insight into after reading the chapter • Marginalia:
These are spread across the body of each chapter to clarify and highlight the key
points • Case Study 1: It sets the stage for the areas to be discussed in the
concerned chapter • Case Study 2: It presents real-world scenarios and
challenges to help students learn through the case analysis method • Tech
World: It throws light on the latest advancements in communication technology
and how real-time business houses are leveraging them to stay ahead of their
competitors • Communication Snippet: It talks about real organizations/people at
workplaces, their on-job communication challenges and their use of multiple
communication channels to gain a competitive edge • Summary: It helps
recapitulate the different topics discussed in the chapter • Review and Discussion
Questions: These help readers assess their understanding of the different topics
discussed in the chapter • Applying Ethics: These deal with situation-based
ethical dilemmas faced by real managers in their professional lives • Simulationbased Exercise: It is a roleplay management game that helps readers simulate
real managers or workplace situations, and thereby enables students to apply the
theoretical concepts • Experiential Learning: It provides two caselets, each
followed by an Individual Activity and a Team Activity, based on real-time
business processes that help readers ‘feel’ or ‘experience’ the concepts and
theories they learn in the concerned chapter to gain hands-on experience •
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References: These are given at the end of each chapter for the concepts and
theories discussed in the chapter
Neurologische patiënten,’ schreef Oliver Sacks, ‘zijn reizigers naar
onvoorstelbare gebieden.’ Dit boek bevat zeven portretten van zulke reizigers –
waaronder een chirurg die lijdt aan het syndroom van Tourette, een kunstenaar
die zijn vermogen om kleuren te zien verliest en een autistische professor die
zich ‘een antropoloog op Mars’ voelt.
In de letterkunde vertegenwoordigt de figuur Don Juan het idee van de ultieme
vrouwenverleider, maar in Lord Byrons satirische epos zijn de rollen omgedraaid: de
onschuldige titelheld laat zich verleiden door een reeks vrouwen. De Britse dichter begon in de
zomer van 1818 in Venetië aan het werk en een jaar later werden de eerste twee canto's
anoniem in Londen gepubliceerd. De inhoud werd als immoreel beschouwd, en misschien juist
daarom werd het gedicht ongekend populair. Byron noemde het zelf een 'epische vertelling'
zonder een strakke verhaallijn. In navolging van de door hem bewonderde klassieken beloofde
hij wel dat er liefde, oorlog en een storm op zee in zouden voorkomen. Tegenwoordig wordt
het als zijn meesterwerk beschouwd.
Cincinnati Magazine taps into the DNA of the city, exploring shopping, dining, living, and
culture and giving readers a ringside seat on the issues shaping the region.
The march towards a ‘new India’ began with its entry onto the global stage as a rising
economic power, impelled by liberalization policies and the forces of globalization. The
success of India’s information technology (IT) industry symbolizes these larger developments,
yet we lack a critical understanding of the wider social and cultural reverberations of this
phenomenon. Reengineering India explores India’s post-liberalization transformation through
the lens of the software industry. This book views the IT industry as a key site where new
identities, aspirations and social imaginaries are being created and circulated. It examines the
origins and organization of software capital, the production of the Indian IT workforce, the
introduction of new forms of work and management and the connections between software and
the ‘new’ middle class. The author argues that the software industry has been central to
India’s post-liberalization refashioning, yet it remains deeply embedded in older structures of
inequality and modes of accumulation. An anthropological account of the relationship between
work, class, capital and culture in India’s new economy, this book is essential reading for
thinking about the future of the post-IT revolution nation.
Handboek voor de uitvoering van ICT-projecten volgens een internationale, gezaghebbende
standaard.

Kritische beschouwing, met name vanuit kennistheoretisch oogpunt, van de idealen van
de Verlichting zoals die het moderne leven beheersen.
'Ik heb van mensen gehouden en zij hebben van mij gehouden, ik heb veel gekregen
en ik heb iets teruggegeven, ik heb gelezen, gereisd, nagedacht en geschreven. Ik heb
in contact gestaan met de wereld en de bijzondere uitwisselingen ervaren tussen een
schrijver en zijn lezers. Maar in de eerste plaats ben ik op deze prachtige planeet een
bewust denkend wezen geweest, een denkend dier, en dat alleen al was een enorm
voorrecht en avontuur.' In februari 2015 maakte Oliver Sacks, in een aangrijpend stuk
in The New York Times, bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. Eind augustus overleed
hij in New York, 82 jaar oud. Sinds het bericht van zijn ziekte werkte hij met grote
gedrevenheid verder aan de boeken die hij nog wilde afmaken. Intussen publiceerde hij
een reeks essays waarin hij probeerde grip te krijgen op het verloop van zijn ziekte en
de betekenis van zijn naderende dood. In Dankbaarheid zijn deze stukken
bijeengebracht. Het is een boek dat getuigt van een grote veerkracht en menselijkheid:
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het laat zien hoe iemand die geconfronteerd wordt met het naderende einde toch het
leven kan vieren en dankbaar kan zijn.
Little Black Book is een handboek in zakformaat, boordevol inspirerende ideeën en
praktische adviezen om je carrière richting te geven. Van salarisonderhandelingen en
het opzetten van een succesvol zzp-bestaan, tot loopbaanplanning, een spoedcursus
netwerken en spreken in het openbaar. Of je nu een denker bent of een doener, een
kunstenaar of ondernemer, of je nu op het punt staat om de arbeidsmarkt voor het eerst
te betreden of al jaren aan het werk bent: Little Black Book is een onmisbare gids voor
elke creatieve vrouw met ambitie. Met bijdragen van baanbrekende en succesvolle
vrouwen als de veelgeprezen schrijver Chimamanda Ngozi Adichie en Piera Gelardi,
medeoprichter van Refinery29.
Fictieve biografie waarin weinig over de hoofdpersoon bekend wordt doordat de
verteller de chronologie op zijn kop zet, voortdurend op komische wijze uitwijdt en
goochelt met typografie en hoofdstukindeling.

Naakte lunch verscheen in 1959 in Parijs bij Olympia Press (die ook Henry Miller
publiceerden) onder de titel The Naked Lunch, waarbij het lidwoord werd
toegevoegd door de Parijse redacteur. In 1962 verscheen het bij Grove Press
onder de titel Naked Lunch in Amerika. Naakte lunch is een roman die, zoals het
een baanbrekend boek betaamt, het begin (en eind) van een tijdperk is, en de
grenzen van de fictie verlegt. Het centrale verhaal van Naakte lunch is dat van de
drugsverslaafde William Lee, die in narcotische staat pendelt tussen New York,
Tanger en een nachtmerrieachtig landschap dat Interzone wordt genoemd. Deze
uitgave bevat niet eerder gepubliceerde essays van Burroughs over de roman,
en een appendix die ruim twintig procent met nieuw materiaal bevat.
IT industry offers lucrative job opportunities not only for the IT graduates but also
for all those non-IT background students who thrive to build their career in this
field. This book, now in its second edition, apprises the reader with every minute
detail of the IT concepts and serves as a self-help guide for the graduates and
students appearing for their placement tests and interviews in the final year. The
book begins with the details of recruitment process and focuses on tackling
difficult HR interview questions, resume building tips and provides sample
resume which will equip the students for the interviews and hone their overall
personality. The testimonials by the industry experts and academicians succinctly
tell about the expectations of industry employers from the new recruits. The text
in the middle chapters elaborates the programming concepts of C, C++ and Java
as well as the concepts related to database, software engineering, operating
systems, networking and DOT NET in great detail. The last chapter of the book
presents a number of topics relating to general computer science aptitude. NEW
TO THE SECOND EDITION • Numerous sections and examples have been
included in chapters on OOP Concepts—Classes and Objects, Inheritance in C++,
Polymorphism, Exception Handling and Templates in C++ and Operating System
Concepts. • Completely revamped text in the chapter on Database Concepts. •
Several MCQs from the latest interviews have now been incorporated into the
respective chapters. • Five sample test papers with solutions are provided for
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practice. KEY FEATURES • Includes questions gathered from the interviews
conducted by companies such as Virtusa, TCS, IBM, DELL, HCL, Aon Hewitt,
Convergys, CSC and Wipro. • Serves as a complete guide containing basic
programming concepts helpful for non-IT background students as well.
REVIEWER’S COMMENT It was a dream come true for me when I got placed in
CISCO SYSTEMS with a package of 10.7 lakhs. I am immensely thankful to Ela
Kashyap for writing such an amazing book. It has all the requisite information
required to crack any interview, as it succinctly covers all the important topics one
needs to know for IT interviews. The book has helped me to crack five rounds of
interview. So, I would like to recommend this book to all the engineering
students.
Muziek kan ons van de hoogten naar de diepten van emotie bewegen. Het kan
ons overtuigen om iets te kopen, of ons herinneren aan onze eerste date. Het
kan ons bevrijden uit een depressie als niets anders werkt. Het kan ons laten
dansen. Aan de hand van bijzondere ziektegeschiedenissen laat Oliver Sacks
zien welke invloed muziek op het brein heeft.
“A highly successful organisation is built on the strengths of exceptional people.
No matter how much technology and mechanisation is developed, no
organisation could survive and prosper without them”. --- Luszez and Kleiner,
2001 The most important corporate resource over the next few years will be
talent: smart, sophisticated business people who are technologically literate,
globally astute, and operationally agile. And even as the demand for talent goes
up, the supply of it will be going down. This seems to particularly hold true in
case of the IT-ITES (Information Technology and Information TechnologyEnabled Services) industry in India which requires high quality and highly skilled
labour force to cater to the rapidly increasing global demand for software services
but is currently facing an increasing shortage of skills supply. Moreover, due to
shortages of skilled workers, high turnover rates, and rapid business growth in
the service sectors, it has been noted that recruiting, selecting, and placing
applicants are among the top three priorities of human resource professionals.
Since the IT industry in India is faced with these three challenges, recruitment
and selection comprises an important human resource practice in this industry.
Further, in this industry, human resources comprise both the raw material and the
'technology', and are therefore of prime importance. As India completes the
transition from being an agrarian economy to being a full-fledged, first-world
economy, operating at the leading edge of contemporary technology, the IT
sector is emerging as major driver of the economy. The Indian IT industry
comprises of domestic software and services firms as well as foreign firms
looking to consolidate their presence in India owing to the increasing cost
pressures in US and Europe. This has increased the need to setup in-house
development centers or outsource to third-party service providers in low cost
countries such as India. IT and IT enabled services include a wide range of
services from back-office data entry and processing to customer contact
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services, corporate support functions, knowledge support functions and research
and design activities. As per the latest Forbes Research, India now controls 44
per cent of the global offshore outsourcing market for software and back office
services. As per Nasscom estimates, it is projected to grow to 51 per cent. If this
growth is sustained, Nasscom has estimated that there will be a potential shortfall
of above 2, 10,000 IT and ITES professionals in India by the year 2012 and
demand will out-pace the supply. Though the Indian IT industry is in a strong
position to leverage this global software opportunity (as India currently has one of
the world’s largest, most qualified pools of scientific and engineering manpower),
this growing global demand is not only for numbers but also for appropriately
skilled, industry-oriented professionals as companies are further scaling their
operations and offering high value-added services which involve higher levels of
technology and more specialized, higher-end services. Hence, firms which want
to maintain their competitive advantage have to carefully recruit and select the
most suitable out of the large pool of available manpower. Moreover, according
to a recent study by McKinsey & Co., although the potential supply of talent in
low wage countries such as India is large and growing rapidly, only a fraction of
the job candidates could successfully work at a foreign company on account of
their limited suitability i.e. though there are many candidates with the technical
skills to fill a position, they may not have the cultural skills to “fit in” with the
organisation. The same issue is also faced by large globally competitive domestic
Indian firms who are competing for the same pool of talent and skills as their
foreign counterparts to remain competitive and survive in global and domestic
markets.
De befaamde psychiater vertelt over zijn jeugdjaren, toen hij een grote
belangstelling koesterde voor chemie en natuurkunde.
Het is de laatste week van november 1327 in een welvarende abdij in het
noorden van Italië. Broeder William Baskerville, een geleerde franciscaner
monnik uit Engeland, komt als speciaal gezant van de keizer met een delicate
diplomatieke opdracht naar Italië. Hij moet een ontmoeting organiseren tussen de
van ketterij verdachte franciscanen en afgevaardigden van de paus. Al spoedig
ontwikkelt zijn verblijf in de abdij zich echter tot een tijd vol apocalyptische
verschrikkingen: zeven dagen en nachten zijn William en zijn metgezel Adson
getuige van de wonderbaarlijkste en voor een abdij hoogst zonderlinge
gebeurtenissen. Er worden zeven geheimzinnige misdaden gepleegd, die de
muren van de ontoegankelijke, labyrintvormige bibliotheek met bloed besmeuren.
Angstige geruchten gaan door de abdij; niet alleen de abt heeft iets te verbergen,
overal worden sporen uitgewist. William, een voormalig inquisiteur, wordt door de
onderzoekskoorts bevangen. De ontmaskering van de moordenaar gaat hem
veel meer in beslag nemen dan de strijd tussen de keizer en de paus. Hij
verzamelt aanwijzingen en ontcijfert manuscripten in geheimtaal. Steeds dieper
dringt hij door tot de geheimen van de abdij. Het valt niet mee deze roman te
benoemen. Is het een middeleeuwse kroniek, een detective, een ideologische
Page 5/6

Download Ebook Tcs Aptitude Test Questions Placement Papers
sleutelroman of een allegorie? Wie één oog dichtknijpt en in het boek kijkt als in
een ver verwijderde spiegel, zal in ieder geval gemakkelijk de monnikskappen en
kardinaalsmijters uit de dagen van William verwarren met de moderne tekens
van macht. Umberto Eco (1932) is een van de grootste schrijvers en denkers van
deze tijd. Hij is beroemd geworden door zijn grote romans De naam van de roos,
De slinger van Foucault, Het eiland van de vorige dag, Baudolino en De
mysterieuze vlam van koningin Loana. Ook schreef hij De geschiedenis van de
lelijkheid en De betovering van lijsten. 'Het bewijs dat een bestseller toch van
superieure kwaliteit kan zijn.' Vrij Nederland 'Een roman zó vol fantasie en
eruditie, als er weinige bestaan.' Elsevier 'virtuoos divertissement' NRC
Handelsblad
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