Mededelingen

CIT
Nieuwe mobiele studenten-portal Computer reserveren in de UB
Vanaf 1 december 2009 kunnen studenten met

Met het reserveringssysteem MyPC kunnen

een smartphone de laatste tien behaalde ten-

RUG-studenten sinds kort via internet een pc

tamenresultaten raadplegen via de nieuwe mo-

in zaal 104 van de UB reserveren die dan alleen

biele studenten-portal van de RUG. De mobiele

voor hun beschikbaar is. Omdat zaal 104 een

portal is een startpagina voor smartphones met

speciale zaal is voor het oefenen van taalvaar-

een aantal veelgebruikte studentenvoorzienin-

digheid (foto), hebben talenstudenten voorrang

gen van de RUG op internet.

bij het reserveren. Zij kunnen vanaf twee weken

Naast het bekijken van de tentamencijfers is

van tevoren reserveren, andere studenten heb-

het bijvoorbeeld ook mogelijk om na te gaan of

ben beperktere mogelijkheden om te reserve-

er studenten-pc’s beschikbaar zijn op de faculteit

ren. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt

of Universiteitsbibliotheek. Het reserveren van

van de reservering, komt deze te vervallen zodat

veringssysteem is door het CIT ontwikkeld in

sportfaciliteiten op het sportcentrum behoort

iemand anders de pc kan gebruiken. Het reser-

opdracht van ICTOL (ICT & Onderwijs Letteren).

eveneens tot de mogelijkheden. Een overzicht
van alle studentenvoorzieningen is te vinden op

Meer informatie:

de mobiele portal: m.rug.nl of mobile.rug.nl.

w w w.rug .n l /b i b l i o t h e e k/l o c a t i e s /u b /g e b o u w /e e r s t e ve r d i e p i n g /mypc.

Gebruik SURFmedia en win een
videocamera

Cursusnieuws voorjaar 2010

Draadloos Groningen officieel
gelanceerd

Online video is de laatste jaren steeds populair-

Het nieuwe rooster met computercursussen

Op donderdag 8 oktober jl. heeft burgemeester

der geworden en wordt ook in het onderwijs

voor het voorjaar 2010 is online beschikbaar.

Rehwinkel van Groningen de operationele fase

steeds vaker ingezet. Met SURFmedia is het mo-

Een aantal cursussen wordt zowel in het Ne-

van Draadloos Groningen gelanceerd tijdens het

gelijk audio- en videobestanden van hoogwaar-

derlands als in het Engels aangeboden. Naast

Noordelijke IT-event in de Martinikerk. De burge-

dige kwaliteit eenvoudig en veilig te bewaren,

basiscursussen is het ook mogelijk afzonderlijke

meester deed dit samen met Unwired Holdings

delen en bekijken. De mediatheek bevat een

modules van een programma te volgen (bijv.

CV, het bedrijf dat het stadsdekkend draadloos

uitgebreide collectie audiovisueel materiaal die

Word of Excel). Verder kan in nauw overleg ook

netwerk in Groningen aanlegt en exploiteert.

is opgebouwd door docenten, onderzoekers,

een cursus op maat worden geleverd. Meer

In de eerste fase worden de binnenstad van

studenten en Beeld en Geluid. De mediatheek

informatie over het cursusaanbod is elders in dit

Groningen en het Zernikecomplex door het

is toegankelijk door in te loggen met het perso-

nummer te vinden (‘Over cursussen gesproken’).

WiFi-netwerk gedekt. Begin 2011 zal de hele

neels- of studentnummer van de RUG.

Het complete cursusoverzicht is op de website

stad Groningen, inclusief Hoogkerk, beschikken

beschikbaar, hier kunt u zich ook inschrijven:

over een draadloos netwerk. Meer informatie:

w w w.rug .n l /c i t /o n d e r w i j s .

w w w. d r a a d l o o s g r o n i n g e n . nl.

SURFnet is onlangs een campagne gestart om
de mogelijkheden van SURFmedia onder de aandacht te brengen. Via een interactieve website
worden tips gegeven voor het gebruik van online video bij leersituaties. Ook is er de mogelijk-

Virtuele werkplek voor studenten

heid om mee te doen met een cursus via e-mail
waarmee een videocamera te winnen is. Meer

Na de eerste testfase van de virtuele werkplek

informatie: www.ontdek .surfm ed i a.nl .

is de gebruikersgroep uitgebreid van tien naar
honderd studenten. Met de virtuele werkplek
kunnen de studenten ook thuis gebruik maken
van de applicaties die binnen de universiteit op
de studentwerkplekken worden aangeboden.
Via desktopvirtualisatie draaien de applicaties
vanaf een centrale plek binnen de RUG waarbij
de desktop zichzelf presenteert binnen een webbrowser op de thuiswerkplek. De studenten van
de testgroep kunnen tot eind januari gebruik
maken van de virtuele studiewerkplek. Op basis

advies gegeven over een eventuele universiteits-

van de uitkomsten van de testgroep wordt een

brede invoering van de virtuele werkplek.
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