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Ondanks dat Pictogram ‘niet meer goed 

past in het eigentijdse imago dat we van-

uit CIT en UB willen uitstralen’, kan de redactie 

zich voorstellen dat u als lezer toch graag op de 

hoogte wilt blijven van ICT-ontwikkelingen bin-

nen de Rijksuniversiteit Groningen.

Dat kan! 

Mededelingen

TechTalks050 van start

In april is het CIT van start gegaan met een nieuw 

initiatief: TechTalks050. Zes keer per jaar komen een 

wetenschapper en iemand uit de praktijk samen voor 

een presentatie over een actueel onderwerp op het 

gebied van digitale technologie, innovatie en/of trends. 

De bijeenkomsten vinden plaats in DOT, een futuristisch 

gebouw in de stad Groningen met een fulldome 3D-

koepel dat mede door het CIT is ontwikkeld. In de eerste 

TechTalks spraken hoogleraar kunstmatige intelligentie 

prof.dr. Niels Taatgen en Jan Jonk, medeoprichter en 

interaction&game designer van GainPlay Studio over 

brain inspired computing. 

In de tweede editie gingen bewegingswetenschapper 

Bert Otten en Sophie Blom van OIM Orthopedie in op 

de invloed van digitale technologie in de topsport en de 

wereld van protheses. 

De eerstvolgende TechTalks050 vindt plaats op 

maandag 30 september a.s. Wilt u op de hoogte worden 

gehouden van de inhoud van het programma, meldt u 

zich dan aan voor de mailinglijst via  

www.rug.nl/techtalks050 .  <

Bibliotheeknieuwsbrief

Elke donderdag verzendt de Universiteitsbiblio-

theek Groningen een e-mailnieuwsbrief. In kort 

bestek krijgt u daarin melding van nieuwe elek-

tronische databases en andere digitale bronnen, 

maar ook leest u over tentoonstellingenin de 

UB, afwijkende openingstijden en meer.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via

Het data science-team van het Cen-

trum voor Informatie Technologie 

(CIT) nodigt onderzoekers van de Rijksuni-

versiteit Groningen uit om voorstellen in te 

dienen voor data science-projecten. 

De data scientists zetten innovatieve 

technieken in om met behulp van een 

combinatie van vaardigheden op het 

gebied van machine learning, kunstmatige 

intelligentie, informatica, statistiek en 

verschillende andere onderzoeksdomeinen 

kennis uit data te halen.

De pre-proposals dienen uiterlijk 15 sep-

tember a.s. ingeleverd te zijn. De inzending 

van de definitieve proposals en de selectie 

ervan vindt plaats in het najaar van 2019.

Als uw projectvoorstel wordt toegekend, 

krijgt u als onderzoeker ondersteuning op 

het gebied van data science voor een maxi-

mum van 450 uur door de data scientists 

van het CIT. Het project mag maximaal twee 

jaar duren. Er is een klein budget (max. 

€3000) beschikbaar gesteld voor onder 

andere databases, licenties en hardware.

Meer informatie is te vinden op www.

rug.nl/datascience . Daar vindt u ook 

het aanmeldformulier voor het indienen 

van uw voorstel voor een pre-proposal.  <

Call for papers: Open Science 
Symposium

Op 22 oktober a.s. vindt een Open Science 

symposium plaats met een focus op 

open-science-onderzoekspraktijken zoals pre-

registratie, replicatiestudies en hergebruik van 

onderzoeksdata. We nodigen jonge onderzoe-

kers (promovendi, postdocs) uit om hun ervarin-

gen met open science tijdens het symposium te 

delen. De call for contributions (abstract max. 

100 woorden naar openaccess@rug.nl ) is 

open tot 15 augustus 2019.  <

Geen Pictogram – en toch op de hoogte blijven?

www.rug.nl/l ibrary/about-us/newsletter-social-media   <

Pictogram digitaal

Alle jaargangen van Pictogram zijn 

opgenomen in de collectie van Uni-

versity of Groningen Press. Daarmee is het 

een open access-tijdschrift geworden, en 

kunt u alle artikelen heel overzichtelijk in 

PDF opvragen en teruglezen.

Herlees Pictogram:  

https://ugp.rug.nl/pictogram   <

Call for Proposals data science2019 open!
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