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Lezingen

30 augustus 2018 — 20.00 uur
SGG op Noorderzon Opvoeden met 
hoop en optimisme door Micha de 

Winter; Spiegeltent; tickets vanaf 

23 juni

31 augustus 2018 — 20.30 uur
SGG op Noorderzon Dokter 
Aarsman door Hans Aarsman; 

Spiegeltent; tickets vanaf 23 juni

1 september 2018 — 20.00 uur
SGG op Noorderzon China door de 
ogen van Ruben door Ruben Terlou; 

Romeotent; laatste tickets 23 juni

11 september 2018 — 16.15 uur
Oratie prof.dr. S.P. (Stefan) Berger; 

leerstoel Interne geneeskunde 
i.h.b. transplantatienefrologie

18 september 2018 — 16.15 uur
Oratie prof.dr. J. (Joukje) van der 

Naalt; leerstoel Translational 
neuroscience

24 september — 20.00 uur
Gastschrijver 2018 Auke Hulst: 

Duurzaam tegenspreken Auke 

Hulst in gesprek met Mathijs 

Sanders

Postacademisch 
Onderwijs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnikorting bij Talencentrum
Eindelijk dat vakantie-Frans opfris- 

sen? Of voor het werk leren presen- 

teren in het Duits? Omdat het 

Talencentrum van de RUG 30 jaar 

bestaat, krijgen alumni dit jaar  

korting op een training, zowel voor  

werk als privédoeleinden. Taalleer-

doelen bereiken in een maatwerk-

training of groepstraining met een 

hoog tempoen vanaf dag één de 

doeltaal spreken. Het aanbod van  

het Talencentrum is divers:  

1 Taaltrainingen – in dertien talen 

2 Communicatietrainingen –  

 zakelijk schrijven en presenteren 

3 Interculturele trainingen – voor  

 de internationale werkvloer 

4 Vertaal- en correctiedienst

WWW.RUG.NL/TALENCENTRUM

Online cursussen 

Het aanbod online cursussen 
is breed: onder meer diverse 
taalcursussen en de succesvolle 
Massive Open Online Courses 
(MOOCs), zoals: 

Decision Making in a Complex and 
Uncertain World 
 
 
 
 
 
 
 
Learn about decision making in 

complex situations and under  

uncertainty in this course by the 

Faculty of Economic and Business. 

Lead educator: Prof dr Lex Hoogduin

Launch date: 10 September 2018

Introduction to Frisian 
 
 
 
 
 
 

Learn how to master the fundamen-

tals of the Frisian Language in this 

course by the Faculty of Arts. Lead 

educator: Gerbrich de Jong, MA

Launch date: 5 November 2018

KOP D’R BIE

Afgestudeerd? Maar toch niet úitgestudeerd? Ontdek wat de RUG nog allemaal te bieden heeft, al dan niet online:  
van lezingen, cursussen en collegereeksen tot video’s, bijeenkomsten en een UB-lidmaatschap.  

Hieronder een greep uit het aanbod. Kijk verder op www.rug.nl/kopdrbie

25 september 2018 — 16.15 uur
Oratie prof.dr. A.J. (Hanno) Brand; 

leerstoel Fryslân in de handelsnet-
werken van pre-industrieel Europa 
(1000-1800), vanwege Fryske 

Akademy

1 oktober 2018 — 20.00 uur
Gastschrijver 2018 Auke Hulst: 

Zwemmen in brak water

2 oktober 2018 — 16.15 uur
Oratie prof.dr. W.A. (Wim) Veling; 

leerstoel Psychiatrie

8 oktober 2018 — 20.00 uur
Gastschrijver 2018 Auke Hulst: 

Wereldbouwers – Landschap als 
decor, actor en metafoor 

9 oktober 2018 — 16.15 uur
Oratie prof.dr. H.J. (Hiddo) Lambers 

Heerspink; leerstoel Klinische 
geneesmiddelstudies en  
personalized medicine

16 oktober 2018 — 16.15 uur
Oratie prof.dr. C. (Caspar) van den 

Berg; leerstoel Global and local 
governance
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