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De nieuwe studentassessor
van het CIT
Acht vragen aan Pieter Polhuis
In navolging van het College van Bestuur en de faculteitsbesturen van de
RUG beschikt het CIT sinds september 2014 over een studentassessor.
De studentbestuurder ondersteunt de CIT-directie bij de ontwikkeling
en implementatie van het universitair ICT-beleid. Pieter Polhuis is sinds
het begin van het collegejaar 2018/2019 de nieuwe studentassessor
van het CIT. Hoe denkt hij over de universitaire ICT-voorzieningen?
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Voor mij is dat het herkennen van kansen die

tegenwoordiger in de Universiteitsraad (Uraad).

CIT moet dan ook beginnen met het vergroten

app voor studenten waar alle bestaande diensten onder de duim van de
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wordt.

van het laatste nieuws van hun faculteit, en gemotiveerd blijven om hun
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