WAT IS ZEPHYR ?
Syllabi Wetenschappelijke Nascholing op Zephyr
Sinds de start van het academiejaar 2009-2010 verschijnen geen gedrukte syllabi
meer. In de mate waarin de documenten (PowerPoint presentatie e.a.) ter
beschikking worden gesteld door de lesgevers, zullen de leden van de
Wetenschappelijke Nascholing informatie/overzichten kunnen terugvinden op
zephyr.
Zephyr is de open digitale leeromgeving van de UGent. Dit platform is voornamelijk
bedoeld om onderdak te bieden aan cursussen, samenwerkingen, projecten… die niet
tot de officiële UGent-studieprogramma’s behoren.
De registratie op Zephyr is vrij. U kan zich met een geldig e-mailadres registreren.
In dit document wordt beschreven hoe u zich kunt registreren op de Zephyr-site de
welke bijkomende informatie bevat over de lessen, gegeven in de Wetenschappelijke
Nascholing. Onderneem hiervoor onderstaande stappen.
 Surf naar de website http://zephyr.ugent.be/
 Registreer u voor deze website door op ‘Registratie’ te klikken en de noodzakelijke
gegevens in te vullen die je vervolgens kunt gebruiken om in te loggen op de
Zephyr-site.

 Schrijf u in voor de cursus Wetenschappelijke Nascholing (*)
 Kies rechts voor Inschrijven op cursussen
(*) Dit is de terminologie op Zephyr. Via Zephyr maakt u zich GEEN LID van de Wetenschappelijke Nascholing.
Dit gebeurt via het inschrijvingsformulier of via e-mail. (lees meer op de pg. ‘Hoe inschrijven op de
Wetenschappelijke Nascholing?’.

 Typ in vak onder ‘Cursussen zoeken’ Wetenschappelijke Nascholing en klik op
‘Zoek’

 Het zoekresultaat verschijnt. Klik op het ‘potlood’ en u bent nu ingeschreven.

Eenmaal ingeschreven op Zephyr onderneem volgende stappen om de documenten
te raadplegen:
 Surf naar de website http://zephyr.ugent.be/
 Log in met je verkregen login en paswoord. Typ deze gegevens onder ‘Niet UGentgebruikers’

 Na inloggen verschijnt onderstaand scherm. Je kan de cursus bekijken door op de
blauwe link ‘Wetenschappelijke Nascholing’ te klikken

 Na klikken verschijnt onderstaand scherm:

Daarin …
 zijn de documenten terug te vinden door op de knop documenten te klikken
 brengt het klikken op agenda je bij nuttige data (als die er zijn)
 brengt het klikken op aankondigingen je bij de aankondigingen (als die er zijn)
 brengt het klikken op forums je in het forum van de wetenschappelijke
nascholing. Hier kan je discussiëren met medecollega’s.

 zie je door het klikken op gebruikers wie nog allemaal is ingeschreven voor deze
cursus.
 brengt het klikken op de link ‘Website wetenschappelijke nascholing’ je naar deze
website.
Op
http://icto.ugent.be/handleiding/index.php/Minerva_Studentenhandleiding:_Inhoud
stafel vind je de handleiding om gemakkelijk te werken in Zephyr.
Mocht u problemen ondervinden met uw login gegevens of andere technische
problemen, gelieve contact op te nemen met de directie ICT, afdeling
onderwijstechnologie, tel: 09 264 85 70
E-mail: icto@UGent.be

