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Toekenningen Data
Science-projecten 2017
Een commissie bestaande uit experts van Digital Humanities, Data Science & Systems
Complexity (DSSC), het eScience Center en vertegenwoordigers van het CIT heeft in
het kader van de call for proposals voor data science zes projecten gehonoreerd.
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