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Publicaties bij de
medewerkerspagina
Kars de Graaf, universitair hoofddocent Bestuursrecht, is best tevreden. Hij wil in
zijn medewerkerspagina (MePa) op het RUG-webplatform gewoon zijn publicaties
presenteren met zo veel mogelijk linkjes naar de full text. Kars is namelijk ambassador
user voor het MePa-DAI project, de pilot om via de juiste auteursgegevens de juiste
publicaties van medewerkers op de eigen medwerkerspagina te krijgen.
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• Alles over (het beheer van) de Medewerkerspagina’s (MePa’s): w w w. r u g . n l /s t a f f /d o c s /i n d e x
• Repositories: het hoe en wat www.rug.nl/bibliotheek/catalogibestanden/elekpubrug/repositoriesUitleg
• Alle RUG-repositories: ht t p:/ / i r.ub . r u g . n l /
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