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De bekende zoekmachine Google heeft met de variant Google
Scholar een krachtig instrument
geïntroduceerd voor het vinden
van wetenschappelijke teksten op
het internet.
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Google Scholar: nu met RUGlinks!

Samenwerkingsovereenkomst hoger kunstonderwijs
Groningen

Met ingang van 1 februari 2005
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De onlangs ondertekende samen-

NoRRoD Computers neemt de
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de deze samenwerking zich vooral
op het niveau van het voortgezet
(tweede fase) kunstonderwijs dat

RC
Kunst- en Architectuurgeschiedenis van de Faculteit Letteren, het
Centrum voor High Performance

Computing & Visualization van de

RUG en de voortgezette kunstopleidingen Interactive Media and

Environments, Schilderkunst en
Theatervormgeving van het Frank

Mohr Instituut van de Hanzehogeschool Groningen.
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