Mededelingen

CIT

Tjeerd Willem Hobma nieuwe directeur CIT
Met ingang van 1 augustus 2013 is Tjeerd Willem Hobma werkzaam als
algemeen directeur van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT)

Opening shared lecture-collegezaal Harmonie

van de RUG. Hij is afkomstig van de MVO Nederland Academie en volgt
Op 16 september jl. heeft Dirk-Jan Wolffram, portefeuillehouder Onder-

prof.dr. Cees Sterks op.
Dr.ir. Tjeerd Willem Hobma studeerde Land en Watermanagement

wijs van de Faculteit der Letteren, de nieuwe shared lecture collegezaal in

aan de Universiteit Wageningen en deed promotieonderzoek bij de Vrije

het Harmoniegebouw officieel in gebruik genomen. Ter gelegenheid van

Universiteit Amsterdam. Als universitair hoofddocent aan de Universiteit

de opening was een live-verbinding gelegd met de Donald Smitszaal in

Twente en de Vrije Universiteit Amsterdam was hij wereldwijd actief in

de Zernikeborg van het CIT. De shared lecture-collegezaal van het CIT is al

onderwijs en onderzoek op het gebied van duurzame ontwikkeling.

eerder ingezet voor gezamenlijke colleges van studenten van de TopMas-

In 2004 maakt hij de overstap van wetenschap naar management als
ontwerper van executive leertrajecten in duurzaam innoveren bij de TSM

ter NanoScience van de RUG met Osaka University.
Via shared lecture worden twee of meer collegezalen, waar ook ter

Business School. Daarna was hij oprichter en directeur van het Instituut

wereld, via videoconferencing met elkaar verbonden voor een college van

voor Duurzame Mobiliteit voor de BOVAG en de RAI-vereniging en directeur

een docent op een van de deelnemende locaties. Meer informatie over

van Conclusion Energy Consultants (CEC).

videofaciliteiten van de RUG: www.rug.nl/video.

Nieuwe CIT-afdeling voor IT-ondersteuning bij onderzoek
Sinds 1 september 2013 heeft het CIT een

heden) data, veel rekencapaciteit, 3D-visualisa-

nieuwe afdeling: Research and Innovation

ties, snelle internetverbindingen, kennisdisse-

Support (RIS). De afdeling is er speciaal voor IT-

minatie, maar ook om hulp bij het schrijven van

ondersteuning van onderzoekers. Het kan hierbij

een IT-paragraaf bij een subsidieaanvraag. Meer

gaan om het veilig opslaan van (grote hoeveel-

informatie: w w w. r u g . n l /c i t /r i s .

BIB

Bibliotheek-app gereed
De Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen heeft een eigen mobiele app
ontwikkeld voor de platformen Android en iOS. Sinds kort is deze handige app te downloaden in de respectievelijke app-stores.
De bibliotheek-app biedt informatie en functionaliteiten die nuttig te

Workshop ´Hoe schrijf je een Research Data
Management Plan?´

consumeren zijn via het scherm van een mobiele telefoon. Zo kan een
gebruiker in een oogopslag de openingstijden van alle bibliotheeklocaties bekijken, alsmede de beschikbaarheid van werkstations in zo’n

Onderzoeksdata zijn belangrijk, niet alleen tijdens het onderzoek, maar

locatie. Uiteraard zijn ook alle contactgegevens per bibliotheeklocatie

ook zeker erna. Ze spelen een steeds grotere rol in de wetenschap

beschikbaar: adres, telefoonnummer (direct te bellen vanuit de app) en

en dienen goed beheerd te worden om hergebruik en verificatie van

e-mailadres.

onderzoeksresultaten mogelijk te maken. De onderzoeker dient daarom

Je kunt met de app verder zoeken naar literatuur en vervolgens publi-

op verzoek van de subsidieverstrekker een Research Data Management

caties aanvragen of reserveren; verder is er de mogelijkheid geleende

Plan (RDMP) op te stellen waarin wordt aangegeven op welke manier de

publicaties te verlengen.

onderzoeksdata beheerd, gedocumenteerd en gedeeld gaan worden.
Tijdens de workshop wordt ingegaan op de volgende aandachtspunten bij

Meer informatie over de bibliotheek-app:

het opstellen van een RDMP:

• w w w. r u g . n l /b i b l i o t h e e k/a p p

1. Waarom is het belangrijk om een RDMP te schrijven?
2. Uit welke onderdelen bestaat een RDMP?

• Download de app via de Appstore

3. Welke informatie moet elk onderdeel van een RDMP bevatten?
4. Wat voor hulp kun je krijgen bij het schrijven van een RDMP?
De workshop vindt plaats op dinsdag 22 oktober 2013 van 14.00 tot
16.00 uur in de Grote Vergaderzaal van de Oude Boteringestraat 44.

• Download de app vanuit Google Play

Opgeven kan door een e-mail te sturen naar researchdata@rug.nl
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