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De virtuele werkplek
Studenten en medewerkers van de RUG beschikken op de universiteit sinds najaar
2007 allemaal over een Universitaire werkplek (UWP). Op verzoek van Studenten
Organisatie Groningen (SOG) heeft het CIT de mogelijkheden onderzocht om de
Universitaire werkplek ook thuis aan te bieden.
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