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cursussen Publiceren met Word 

en Opmaken met Word. Onder-

werpen die aan de orde komen 

zijn  het vastleggen van de op-

maak, het maken van werkbalken 

en het invoegen van kant-en-kla-

re, opgemaakte tekstfragmenten. 

Daarnaast is er tijdens deze cursus 

aandacht voor macro’s. 

In het nieuwe seizoen kunt u ook 

voor het eerst deelnemen aan de 

zogenaamde inloopmiddagen. 

Tijdens deze korte bijeenkomsten 

wordt een onderwerp behandeld 

dat te klein is voor een cursus, 

maar toch te interessant om on-

besproken te laten. Onderwer-

pen die u kunt verwachten, zijn 

Spraakherkenning; Een foto scan-

nen, maar dan goed; Een live-pre-

sentatie als video op Nestor; Hoe 

zet ik mijn pc bij het grofvuil? Om 

op de hoogte te blijven van het 

rooster kunt u zich abonneren op 

de nieuwsbrief: www.rug.nl/

r c /onderwi j s /n ieuwsbr ie f . 

Het nieuwe cursusrooster van het 

RC voor het voorjaar van 2005 is 

te vinden op www.rug.nl/rc/

cursus . 

UB
8/9 januari, 15/16 januari, 22/23 

januari, 29/30 januari en dat van 

5/6 februari. Op deze data is de 

UB zaterdag en zondag open van 

10.00 - 22.00 uur. Kijk steeds voor 

de actuele openingstijden op 

onze website www.rug.nl/bi-

bl iotheek .

Het RC is tussen kerst en oud en 

nieuw (van maandag 27 tot en 

met vrijdag 31 december) geslo-

ten. Op vrijdag 24 december is het 

RC vanaf 16.00 uur gesloten. Op 

maandag 3 januari is het RC weer 

geopend vanaf  8.30 uur.

Cursusnieuws voorjaar 2005

In januari 2005 gaat het nieuwe 

rooster met computercursussen 

weer van start. De cursus Beheer 

van de ThuisPC is het afgelopen 

seizoen met succes geïntrodu-

ceerd en zal in het nieuwe sei-

zoen ook opengesteld worden 

voor partners van RUG-mede-

werkers. Gebleken is dat ook zij 

veel interesse hebben voor deze 

cursus. Daarnaast is er een spe-

ciale avondcursus Beheer van de 

ThuisPC om het mogelijk te ma-

ken de cursus te combineren met 

een drukke baan.

De nieuwe cursus Sjablonen ma-

ken in Word is gebaseerd op de 

Bij problemen met de thuis-pc is 

de RC Servicedesk tussen kerst 

en oud en nieuw telefonisch te 

bereiken van 10.00 tot 18.00 uur. 

Tijdens de kerstdagen, op ou-

dejaars- en nieuwjaarsdag en op 

zondag is de RC Servicedesk ge-

sloten.

Met ingang van 1 januari a.s. 

worden de activiteiten van het 

RC Servicecentrum stopgezet. 

In verband met de kerstvakantie 

betekent dit dat het RC Service-

centrum vanaf 24 december ge-

sloten is. Meer informatie over de 

afhandeling van garanties en re-

UB open in kerstvakantie!

Voor het eerst is de Universiteits-

bibliotheek dit jaar ook open tus-

sen kerst en oudjaar. De juiste 

tijden: vanaf vrijdag 24 december 

16.00 uur is de UB het kerstweek-

einde gesloten, maandag 27 tot 

en met donderdag 30 december 

zijn de Elektronische Bibliotheek 

en studiezalen geopend van 08.30 

- 22.00 uur; het Uitleenbureau is 

dan gesloten. Vrijdag 31 decem-

ber 2004 tot maandag 3 januari 

2005, 10.00 uur is de bibliotheek 

gesloten.

UB langer open in 2005!

Met ingang van 7 januari 2005 is 

de Universiteitsbibliotheek voort-

aan alle vrijdagavonden geopend 

tot 22.00 uur!

Verder gaat de UB op verzoek 

van de studenten in tentamenpe-

riodes langer open in de weeken-

den. Meteen in januari en februari 

gaat het om de weekenden van 

paraties wordt bekendgemaakt 

via de website: www.rug.nl/rc  

en de mededelingenrubriek in de 

Universiteitskrant.

Openingstijden rond de feestdagen RC Servicecentrum gaat sluiten

P i c t o g r a m  6  |  d e c e m b e r  2 0 0 4 / j a n u a r i  2 0 0 5

21


