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Landelijke evaluatie voor promotietrajecten
universiteiten
Hoe een Gronings initiatief resulteert in een
succesvol landelijke project

Elke twee jaar evalueert de CIT-afdeling Educational Support
and Innovation (ESI) in opdracht van de Groningen Graduate
Schools het promotietraject van de RUG. Promovendi worden
bevraagd over bijvoorbeeld begeleiding, projectvoortgang,
werkomgeving, onderwijsactiviteiten en carrièrevoorbereiding.
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