Uitnodiging
Jaarlijkse Symposium
Thema: “Op weg naar IMDI 2.0”
Locatie: Conferentiehotel Drienerburght, Drienerlolaan 5, Enschede
25-01-2018

SPRINT-symposium, januari 2018

Beste SPRINT-partners,
We nodigen u van harte uit voor het jaarlijkse Symposium van het Centre of Research Expertise SPRINT
op donderdag 25 januari 2018, 10:30-17:30, Conferentiehotel Drienerburght, Enschede.
Aanmelding kan door een email te sturen aan g.p.v.tromp@umcg.nl.
Tijdens dit symposium zullen de plannen van SPRINT voor 2018 worden uiteengezet en lopende SPRINTprojecten worden gepresenteerd en gedemonstreerd; de aan SPRINT gerelateerde gastsprekers delen hun
ervaring en visie over valoriseren. Het managementteam van SPRINT zal met de Advisory Board van
gedachten wisselen over de behaalde resultaten tot nu toe en over de plannen voor de toekomst.
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
10:30

Ontvangst met koffie

11:00

Opening door vertegenwoordiger UT

11:10

Jaaroverzicht door Prof. Bart Verkerke, UMCG en Prof. Hans Rietman, UTwente

11:20

Twee bedrijven-sessies

11:50

SPRINT@Work: Prof. Hans Wortmann, projectleider, 5 aio’s en bedrijven

12:30

Lunch - met demo’s van SPRINT@Work producten

13:30

5 pitches van PhD-studenten over lopende projecten

14:00

Brainstorm-ronde over zes problemen/cases

15:30

Resultaten Brainstorm-rondes

16:00

Borrel - met demo’s wearable robotics producten

17:30

Einde (start overleg tussen Advisory Board en MT)

Dagvoorzitter: prof. Hans Rietman
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Routebeschrijving:
Hoe bereikt u Conferentiehotel Drienerburght (Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede)
Openbaar vervoer
U reist per trein naar Enschede NS en neemt vanaf daar de buslijn 1 "Universiteit" of buslijn 9 "Hengelo". Stoptreinen stoppen overigens ook bij het
station "Drienerlo", nabij de Universiteit Twente. Buslijn 1 stopt bij halte UT/Bastille en buslijn 9 stopt bij halte UT/Viaduct.
Vanaf Hengelo NS kunt u buslijn 9 "Universiteit" nemen. Deze lijn stopt ook bij halte UT/Viaduct. Op het campusterrein volgt u de borden richting
gebouw 44.
Op de aangegeven stations staan ook taxi's of treintaxi's klaar. Wij verkopen bij de receptiebalie treintaxikaartjes voor de terugreis.
Per auto
U volgt de A1 en A35 richting Enschede en neemt de afslag "Enschede west / Universiteit". Vanaf hier volgt u de borden "Universiteit". Op de campus
gaat u via de hoofdingang rechtdoor en in de bocht naar links neemt u de weg rechts. Conferentiehotel Drienerburght vindt u dan gelijk aan uw
linkerhand(nummer 44).
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