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Adreswijzigingen

Afgelopen najaar vond het najaarssymposium van

Secretariaat CIT

het CIT plaats en daarmee is een nieuwe trend gezet.
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Gebruikers van de ICT-faciliteiten van de RUG werden

secretariaat-cit@rug.nl

uitgenodigd (en uitgedaagd) om te laten weten hoe het
CIT kan bijdragen aan betere ICT voor top-onderzoek. Het

e-mail

werd een interessante bijeenkomst waarbij verschillende

secretariaat-cit@rug.nl

deskundigen en het publiek met elkaar in discussie
gingen over de thema’s Research Data Management, High

internet

Performance Computing-faciliteiten en talentontwikkeling
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en valorisatie.
Het CIT wil op deze manier de dialoog aangaan met de
www.rug.nl/pictogram

Ontwerp en vormgeving

gebruikers. Als je een najaarssymposium organiseert,
zal het waarschijnlijk geen verrassing zijn wanneer het

m;v ontwerper ˘ s bno

volgende symposium zal gaan plaatsvinden: inderdaad,
in het voorjaar. Op 10 april staat het voorjaarssymposium
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Scholma Druk, Bedum

gepland met als centraal thema onderwijs en ICT.
Een andere activiteit waarmee het CIT in gesprek wil
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Informatie Technologie (CIT)

komen met de universitaire ICT-gebruikers, is het CITkenniscafé. Vanaf januari 2014 wordt de kantine van het
CIT in de Zernikeborg iedere donderdagmiddag omgebouwd

De Zernikeborg, Nettelbosje 1

Broerstraat 4

tot een café waar iedereen - medewerkers en studenten

Postbus 11044
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- voor is uitgenodigd om van gedachten te wisselen en
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kennis te delen over ontwikkelingen op het gebied van ICT
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in onderwijs en onderzoek. Dat gebeurt aan de hand van

e-mail: secretariaat-cit@rug.nl

e-mail: bibliotheek@rug.nl

een thema en een gastspreker. De thema’s en gastsprekers

www.rug.nl/cit
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worden bekend gemaakt op de website (w w w. r u g . nl/cit )

@Bibliothecaris

@CIT_RUG

en via twitter (@CIT_RUG). Hou het dus in de gaten!
De bijeenkomsten in het CIT-kenniscafé worden tevens
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Voorziening

gebruikt om vast te stellen wat de trends zijn op het gebied
van ICT in onderzoek en onderwijs. De lijst met trends
vormt de basis voor een trendrapport dat tijdens het
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voorjaarssymposium gepresenteerd zal worden. Heb je een
idee hoe we de ICT voor onderwijs en onderzoek steeds meer
kunnen verbeteren of denk je te weten welke ICT-trends
hier voor bepalend zijn? Kom dan naar het CIT-kenniscafé
en praat mee zodat het CIT met de ICT-dienstverlening
een bijdrage kan leveren aan nog meer top-onderwijs en
-onderzoek aan de RUG!
Kristien Piersma
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