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Nieuwe computercursussen

Software aanbieding

Afgelopen maand nam prof.dr.

movendus zijn bul behalen: de

In september gaat het nieuwe cur-

SURFSPOT.NL is de internetwinkel

H.J.C. Berendsen van de afdeling

promotiebepalingen in Zwitser-

susseizoen van het RC van start.

van SURFdiensten waar studenten

Biofysische Chemie van Scheikun-

land vereisen dat de promotie-

Het cursusrooster biedt een breed

en medewerkers voordelige soft-

de vanuit het RC in Groningen via

commissie tijdens de verdediging

aanbod van cursussen in het ge-

ware kunnen aanschaffen. Tot 11

videoconferencing deel aan een

van het proefschrift aanwezig is.

bruik van computers en program-

oktober wordt de ‘Introductie-

promotie in Zürich. Professor Be-

In het kader van een pilotproject

matuur, zowel voor beginners als

klapper’ voor € 25 aangeboden.

rendsen maakte op deze manier

beschikt het RC sinds kort over

gevorderden. Nieuw in het cur-

Deze Introductieklapper bestaat

RC
deel uit van de promotiecommis-

een opstelling waarmee over het

susaanbod is de cursus ‘Ofﬁce

uit MS Ofﬁce 2003 NL, McAfee Vi-

sie van Haibo Yu die in het Zwit-

internet een videoconferencing-

voor

russcan 8.0 NL en Paint Shop Pro

serse Zürich promoveerde. De

sessie opgezet kan worden. De

en een cursus over het beheer

8.1. Meer informatie en bestellen

goede kwaliteit van beeld en ge-

opstelling is bestemd voor ge-

van de thuis-pc (zie ook de Help-

via www.surfspot.nl. Voor de

luid stelde professor Berendsen

bruik door de universitaire ge-

desk-rubriek in deze Pictogram).

toegang tot de webwinkel dient

in staat de promovendus uitge-

meenschap. Meer informatie is

Meer informatie en inschrijven:

gebruik gemaakt te worden van

breid te ondervragen. Door de

beschikbaar via het secretariaat

www.rug.nl/rc/cursus.

het centrale RUG-inlogaccount.

totstandkoming van de videocon-

van het RC, tel. (050) 363 9200, e-

ferencing-verbinding kon de pro-

mail secretariaat@rc.rug.nl.

secretariaatsmedewerkers’

Uitslag Hotspotspel

In juni organiseerde SURFnet een

neemt. Hierdoor kunnen studen-

Freeband Hotspots verschillende

naars van het Hotspotspel (inclu-

spel rondom de hotspots in Ne-

ten en medewerkers van de RUG

prijzen worden gewonnen. Met

sief een verslag van de poging om

derland. Hotspots zijn plaatsen

op verschillende locaties in zes

het oplossen van een puzzel werd

binnen zo kort mogelijke tijd op

waar met een notebook draadloos

Nederlandse steden (waaronder

kans gemaakt op een wireless ac-

zoveel mogelijk locaties in te log-

toegang verkregen kan worden

Groningen) tot 1 maart 2005 gratis

cesspoint en door in te loggen op

gen) is te vinden op hotspots.

tot internet. De hotspots maken

gebruik van beveiligd breedband

zoveel mogelijk verschillende lo-

freeband.nl. Informatie over

onderdeel uit van het landelij-

draadloos internet.

caties in Nederland kon een note-

draadloos internet bij de RUG is

ke onderzoeksproject Freeband

Tijdens het Hotspotspel kon met

book worden verdiend. Meer over

verkrijgbaar via www.rug.nl/

waar ook de RUG aan deel-

het bezoeken van en inloggen op

Freeband Hotspots en de win-

rc/internet/draadloos.

Mededelingen

Videoconferencing bij het RC

Leuke link

over een fake-formulier van zijn

gestemd mag worden, maar je

hand over het inventariseren van

kunt ook zelf voorstellen doen.

illegalen in Nederland.

Wat te denken van de politici-

Martijn Engelbregt heeft nu De

stoplap ‘Laten we wel wezen’ le-

Dienst opgericht: onderzoeks-

vensgroot op de gevel, als oproep

orgaan voor kunsttoepassingen

tot algemeen welzijn?

voor Het Logement. Het logement is een van de gebouwen in
De Dienst

http://de-dienst.nl/

het Tweede Kamercomplex. Voor
een kunstproject in dit gebouw is

Martijn Engelbregt is een bij-

met tegenvragen die je kunt stel-

geld vrijgemaakt: € 160.000, of-

zondere kunstenaar. Voor de

len als je opgebeld wordt door

tewel 1 Eurocent per inwoner van

VPRO ontwierp hij al eens het Te-

een telemarketeer. En een tijdje

Nederland. Op de website van De

genscript, een stroomdiagram

geleden was er een hoop te doen

Dienst staan voorstellen, waarop
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