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Tablet-regeling: RUG-medewerkers ontvangen 200 euro

R

UG-medewerkers die een iPad of Android-

quotum is bereikt in een kelenderjaar, komt u in

tablet willen kopen, krijgen van de univer-

het volgende kalenderjaar in aanmerking voor

siteit een vergoeding van 200 euro. De tablet

deelname. De regeling is uitgesmeerd over drie

kan zowel voor werk als privédoeleinden worden

jaren (2013, 204, 2015).

gebruikt. Met de instelling van de tabletregeling
wil de RUG digitaal werken stimuleren.

Meer informatie over voorwaarden en deel-

Medewerkers met een vast dienstverband, of

name over de tabletregeling is te vinden op

met een tijdelijk dienstverband dat nog voor

het Infonet van My University: optie ‘Werk en

Om de kosten beheersbaar te houden voor

minimaal een jaar na deelname loopt, komen in

carrière’, gevolgd door ‘Vergoedingen, extra

de RUG, wordt per kalenderjaar en per faculteit

aanmerking voor eenmalige deelname. Student-

voorzieningen en faciliteiten’ (in de rubriek

of dienst een jaarquotum gehanteerd. Als het

assistenten zijn uitgezonderd van deelname.

‘Arbeidvoorwaarden’). <

Voortgang invoering vernieuwde universitaire werkplek (UWP)

D

e invoering van de vernieuwde universitaire ICT-werkplek is in volle gang. Een

gemaakt kan worden van de RUG-applicaties.
De invoering van de vernieuwde UWP verloopt

team van CIT-medewerkers trekt momenteel

stapsgewijs. Het afgelopen jaar zijn het CIT, het

langs alle faculteiten en diensten om de meeste

Facilitair Bedrijf en de faculteiten Ruimtelijke

universitaire pc’s te voorzien van de nieuwe

Wetenschappen en Economie en Bedrijfskunde

ICT-omgeving. In de nieuwe UWP-versie wordt

voorzien van de nieuwe ICT-werkplek. In januari

Windows XP vervangen door Windows 7 en

volgt de faculteit Wiskunde en Natuurweten-

wordt de overstap gemaakt naar de ‘RUG-cloud’.

schappen en vanaf maart 2014 zijn de facultei-

Dit betekent dat dan overal ter wereld gebruik

ten en diensten in de binnenstad aan de beurt. <

BIB
Tentoonstelling
Pauline Sparreboom

P

auline Sparreboom, huisdichter van de

Januari trendmaand, kom naar het CIT-kenniscafé

Rijksuniversiteit Groningen 2012/2013,

opende op donderdag 14 november jl. de

H

et CIT organiseert vanaf januari 2014

sten in januari vormen de basis voor een lijst van

expositie ‘Oceaankorrels in de Kunst’. Het is

iedere donderdag een CIT-kenniscafé in de

ICT-trends die tijdens het voorjaarssymposium

het eindproject van haar bijzondere jaar als

Zernikeborg. Het café biedt een laagdrempelig

van 2014 in de vorm van een trendrapport zal

huisdichter. Pauline heeft acht kunstenaars

platform om kennis te delen en met elkaar van

worden gepresenteerd. Meer informatie over het

gevraagd werk te maken bij gedichten uit haar

gedachten te wisselen over ontwikkelingen op

CIT-kenniscafé zal op de website (www.rug.nl/

bundel Oceaankorrels.

het gebied van ICT in onderwijs en onderzoek.

cit) en op Twitter (@CIT_RUG)  bekend worden

Iedere week staat een ander thema centraal. De

gemaakt. <

• Universiteitsbibliotheek, Broerstraat 4, 9712

uitkomsten van de CIT-kenniscafébijeenkom-

CP Groningen >Trappenhuis, derde en vierde
verdieping UB
• Tot en met de kerstvakantie

UMCG wint prijs in mondiale lichtpadenwedstrijd

O

• Bekijk het gedicht Winter en het bijbehorende
kunstwerk van Jurgen Smit <

nderzoeker David van Enckevort van het

doel om ‘virtuele machines’ (VM’s) binnen enkele

Universitair Medisch Centrum Groningen

minuten over te brengen tussen computer-

is met het onderzoeksproject ‘Cross-site VM

centra in Finland, Nederland en het Verenigd

Operation’ een van de geselecteerden die deel

Koninkrijk. Onderzoekers die bijvoorbeeld

gaat nemen aan het allereerste programma

DNA-sequentiebepalingen verrichten, maar

‘Enlighten Your Research Global’ (EYR-Global).

ook andere wetenschappers, kunnen daar-

De netwerkinfrastructuur van het project wordt

door analyses van omvangrijke verzamelingen

door het CIT geleverd.

van bio-informaticagegevens uitvoeren via
cloud-infrastructuren en virtuele machines, wat

Het project van David van Enckevort heeft als

anders ter plaatse niet mogelijk is. <

Download onze Bibliotheek-app

D

e Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen
heeft een eigen mobiele app ontwikkeld

voor de platformen Android en iOS. Download
de app via onze informatiepagina:
w w w. r u g . n l /b i b l i o t h e e k/a p p <
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