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Gewijzigde openingstijden RC, RC Servicecentrum en 

RC Servicedesk

RC
Nieuw cursusrooster

Het nieuwe cursusrooster van het 

RC voor het voorjaar van 2004 is 

te vinden op www.rug.nl/rc/

cursus . Het cursusaanbod om-

vat een breed scala van compu-

tercursussen. Weet u nog niet 

precies welke cursus u wilt gaat 

volgen, maak dan gebruik van de 

cursuswijzer op dezelfde pagina 

voor een advies welke cursus ge-

schikt voor u is.

Het RC (Zernikeborg, Nettelbosje 

1) is van donderdag 25 december 

2003 tot en met zondag 4 januari 

2004 gesloten. Op maandag 5 ja-

nuari is het RC weer geopend van 

9.00 uur tot en met 17.00 uur.

Het RC Servicecentrum (Landle-

ven 1) heeft op dinsdag 23 en 

woensdag 24 december a.s. een 

verminderde dienstverlening. Op 

woensdag 24 december sluit het 

RC Servicecentrum om 15.00 uur. 

Het RC Servicecentrum is in het 

nieuwe jaar op maandag 5 janu-

ari weer vanaf  9.00 uur geopend. 

Meer informatie over het RC Ser-

vicecentrum op www.rug.nl/

rcsc .

De RC Servicedesk is voor pro-

blemen bij het werken met de 

computer op de thuiswerkplek 

ook tijdens de kerstvakantie te 

bereiken. 

De gewijzigde openingstijden zijn 

als volgt:

maandag 22 en dinsdag 23 de-

cember van 9.00 tot 17.00 uur, 

woensdag 24 december van 9.00 

tot 16.00 uur (balie en telefoon). 

Op zaterdag 27 december, van 

maandag 29 tot en met woens-

dag 31 december en vrijdag 2 en 

zaterdag 3 januari is de RC Ser-

vicedesk telefonisch te bereiken 

tussen 10.00 en 18.00 uur.

Tijdens de kerstdagen, op Nieuw-

jaarsdag en op zondag is de RC 

Servicedesk gesloten.

Het adres van de RC Servicedesk 

is Landleven 1 (Zernikecomplex), 

telefoon (050) 363 3232.

De onderwijszalen van Bedrijfs-

kunde, Economie, en Ruimtelij-

ke Wetenschappen (naast de RC 

Servicedesk) zijn in de week voor 

kerst (maandag 22, dinsdag 23 en 

woensdag 24 december) van 9.00 

tot 17.00 uur geopend. Daarna 

zijn de onderwijszalen gesloten 

tot maandag 5 januari 2004.

Meer informatie over de RC Ser-

vicedesk op www.rug.nl/rc/

helpdesk .

Kerstsluiting UB 

De Universiteitsbibliotheek gaat 

op woensdag 24 december 2003 

om 16.00 uur dicht. Van donder-

dag 25 december 2003 tot en 

met zondag 4 januari 2004 is de 

UB gesloten. Op maandag 5 janu-

ari is de UB weer vanaf 10.00 uur 

‘s ochtends geopend. Meer infor-

matie over de UB is te vinden op 

www.rug.nl/bibl iotheek .
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