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Wat vond jij van je studie?
Ieder jaar doet de RUG
mee aan de Nationale
Alumni Enquête: een
landelijk onderzoek
onder alle recent
afgestudeerden aan
Nederlandse universiteiten. De uitkomsten
bieden ons inzicht in
hoe onze masteropleidingen aansluiten op de arbeidsmarkt en wat we eventueel kunnen
verbeteren. In november krijgt iedereen die in de periode 1 oktober 2015
t/m 30 september 2016 een master behaalde, een e-mail met het verzoek
zijn of haar mening met ons te delen. De vragen hebben vooral betrekking
op de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden en hoe het geleerde
in de opleiding daarbij van waarde is gebleken.
Voor het slagen van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk
afgestudeerden de vragenlijsten invullen. We hopen daarom ook op jouw
medewerking en willen je bij voorbaat bedanken voor je deelname. Ben je
wel in deze periode afgestudeerd, maar heb je eind november nog geen
e-mail ontvangen? Neem dan contact op met Tanja Grgic van de afdeling
Onderwijsstrategie en Kwaliteitszorg, T.GRGIC@RUG.NL .

Bewegingswetenschappen
Alumni Mobilae en Studiosi Mobilae organiseren op vrijdagavond
13 oktober 2017 een alumniborrel in Utrecht. Op woensdag 18 oktober is
de jaarlijkse Pubquiz in ’t Pakhuis in Groningen. Bachelor-, master-, PhD-,
docenten- en alumniteams strijden tegen elkaar voor de titel ‘Slimste
BW’ers’. Meedoen? Geef dan je team van minimaal 4 personen op via
alumnimobilae@studiosimobilae.nl. WWW.STUDIOSIMOBILAE.NL

Geneeskunde
De Medische Alumnivereniging Antonius Deusing bestaat 20 jaar! We
vieren dat op zaterdag 4 november 2017 feestelijk in Groningen met een
geaccrediteerd SYMPOSIUM over: Ons Brein! Wat doet dat met ons? Met
lezingen, workshops, klinische lessen, schilderkunst, muziek, een borrel en
veel meer. WWW.ANTONIUSDEUSING.NL

Europese Talen en Culturen
G.A.V. Jafet, de vereniging voor oud-studenten Europese Talen en Culturen
(en vroegere talenstudies), organiseert op zaterdag 11 november 2017
een alumnidag in het News Café in Groningen. ’s Middags spreekt onder
meer oud-studieadviseur Jaap van Os. En ’s avonds is er een diner. Meer
informatie op facebook.com/gavjafet en WWW.GAVJAFET.NL .

Farmacie
Op vrijdag 8 december 2017 houdt Pharmaciae Sacrum een alumniborrel
voor alle oud-studenten farmacie. Kijk op www.facebook.com/pharmaciae.
sacrum en WWW.PSGRONINGEN.NL voor de locatie en meer activiteiten.

Andragogie
De opleiding tot andragoog bestaat al lang niet meer in Groningen. Maar
er is nog wel een bloeiende alumnivereniging. Het Groninger Andragogen
Netwerk organiseert onder meer zo’n vijf keer per jaar bijeenkomsten met
sprekers als Paul Schnabel, Trudy Dehue, Marjan Slob en Rene ten Bos.
WWW.GAN-GRONINGEN.NL

IRIO
Mitrany, de vereniging voor alumni International Relations and International Organization, is hét netwerk voor oud-studenten IRIO. Kijk op
WWW.MITRANY.EU , www.facebook.com/irioalumni/, of de LinkedIn group
Alumni Association Mitrany voor bijzondere verhalen van alumni en de
eerstvolgende activiteit in Groningen, Den Haag, Brussel of elders.

Juridisch alumni-seminar gaswinningsschade

Bijeenkomsten alumnikringen

De gaswinning en de aardbevingsproblematiek in Groningen brengen
diverse juridische uitdagingen met zich mee. Tijdens het alumni seminar
‘Schade na gaswinning in Groningen’ op vrijdag 17 november 2017 wordt
u geïnformeerd en gaat u in gesprek over nieuwe spelers, protocollen,
procedures en andere ontwikkelingen rond dit thema. Natuurlijk krijgt u
ook uitgebreid de mogelijkheid om bij te praten en te netwerken met
uw mede-alumni en docenten. Een zeer interessante middag voor álle
alumni rechten, of u in uw dagelijkse praktijk nu wel of niet direct betrokken bent bij het onderwerp. Sprekers zijn: prof. Jan Brouwer, prof. Martha
Roggenkamp, prof. Herman Broring, prof. Fokko Oldenhuis en mr. Jeff
Biesma. WWW.RUG.NL/RECHTEN/AGENDA

18 oktober 2017 Brussel, met Luuk
van Middelaar
6 november 2017 Amsterdam, met
Gerard Koppelman, hoogleraar
Kinderlongziekten
8 november 2017 Kennemerland,
Aerdenhout, met Jeroen Smit
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27 november 2017 Aduarderkring,
Groningen, met Erik Pinxterhuis
en Paco Visser van de Ben Feringa
onderzoeksgroep
30 november 2017 Den Haag &
Rotterdam, met een bezoek aan het
Gemeentemuseum Den Haag

Kijk voor actuele informatie, locaties en andere bijeenkomsten op
WWW.RUG.NL/KRINGEN en WWW.RUG.NL/ALUMNI/AGENDA .

