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Een nieuwe universitaire
werkplekomgeving
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• Lees meer over de vernieuwde UWP op My University:
ht t p:/ / m yuni v ersi t y.rug .nl / i n f o n e t /me d e w e r ke r s /i c t /w e r kp l e k/w e r kp l e kke n /u w p - nie uw
• Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij de CIT-Servicedesk: citservicedesk@rug.nl of (050) 363 3232.
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