Gebruik eigen laptop voor 1e jaars studenten
Beste student,
We gaan ervan uit dat je bij de start van je studie aan de Faculteit Bètawetenschappen in
het bezit bent van een voor het onderwijs geschikte laptop (zie ad1: specificaties)
Doel hiervan is dat je overal kunt werken met de benodigde software van je opleiding,
zowel in onderwijssituaties als thuis. Dit is dus noodzakelijk om bepaalde opdrachten tijdens
je opleiding goed te kunnen uitvoeren.

Wat betekent dat voor jou?
Je moet in het bezit zijn van een laptop waarop Windows 10 kan draaien. Als je die nog
moet aanschaffen dan stellen we daaraan minimum hardware eisen (goed voor je hele
studietijd), als je al een laptop hebt die Windows 7 of hoger ondersteunt dan kun je
daarmee je studie beginnen. Lees in ieder geval de uitgebreide beschrijving goed door (zie
ad1).

Software
Schaf geen software vooraf aan, dat is niet nodig. Bijna alle benodigde software wordt
kosteloos beschikbaar gesteld door de faculteit. Zodra je UU studentenaccount beschikbaar
is, kun je software gaan downloaden en installeren. Veel software kan inmiddels zonder
installatie onder Windows, Mac OSX of Android gebruikt worden, kijk bij
http://students.uu.nl/myworkplace voor meer details.
Meer algemene informatie over IT-voorzieningen vindt je op de UU-studentensite bij je
opleiding onder praktische zaken: http://students.uu.nl

Ondersteuning

De faculteit heeft 2 ondersteuningsbalies op de campus waar je terecht kunt met vragen
over je (Windows) software installaties. Daarnaast zal in september een algemene
introductie plaatsvinden over het gebruik van je laptop.

Vragen

Via de onderwijscoördinator van je opleiding of science.ict-beta@uu.nl kun je terecht voor
vragen. Meer informatie komt beschikbaar zodra je over een UU studentenaccount beschikt.
Namens de Faculteit Bètawetenschappen,

Dr. Ferdi Engels
Director Undergraduate School of Science

Ad 1 studentenlaptop: specificaties
Om flexibel computergebruik binnen en buiten de colleges mogelijk te maken wordt
aankomende studenten van de Faculteit Bètawetenschappen gevraagd over een
geschikte laptop te beschikken.

Hardware
De laptopkeuze is vrij, met de volgende eisen(1):

(1) Eisen gelden bij aanschaf van een nieuwe laptop voor de komende 4 jaar. Indien je al een
laptop hebt met iets lagere specs met de bedoeling die op termijn te vervangen, dan kun je
daarmee proberen in te stappen.
(2) Niet alle software is beschikbaar voor MacOSX/Linux. De software die niet beschikbaar
is voor MacOSX/Linux (en onder MyWorkPlace), zal via een geëmuleerde Windows 10
(VirtualBox) of Windows via BootCamp moeten worden geïnstalleerd en gebruikt. Windows
moet zelf worden aangeschaft.

▪ De keuze van de leverancier is vrij, de universiteit is geen partij in de aanschaf van
privé-hardware. Bij de Campusshop (www.campusshop.nl) zie je na keuze voor UU Bètafaculteit een selectie van laptops die voldoen aan de door ons gestelde eisen.
Ook Surfspot biedt een overzicht van laptops. Houd bovengenoemde eisen goed in de
gaten.

