ATP – NIEUWS

BELEIDSCOMMISSIE
3.3. Specifieke aandachtspunten
De commissie wenst de aandacht te trekken op het belang van een
goede opleiding en bijscholing van het ATP. Vanwege de snelle evolutie
binnen diverse domeinen, is het absoluut noodzakelijk dat het ATP
voortdurend bijgeschoold wordt. Het verdient aanbeveling dat elke
vakgroep in overleg met de betrokken ATP-leden een opleidings- en/of
bijscholingsplan opstelt. De commissie beleid zal zoals in het verleden in
de mate van het mogelijke zelf initiatieven nemen voor opleiding en
bijscholing.
De commissie beleid vindt het belangrijk om de mogelijkheid tot interne
mutatie van ATP-leden te ondersteunen.

De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op
de vergadering van maandag 20 oktober 2003 in het
Laboratorium Magnel, 2e verdieping, Technologiepark
904 te 9052 Zwijnaarde, om 12h30.
Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag
2. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 22/10/2003
3. Verslag Raad van Bestuur en Bestuurscollege door Herman Luwaert
4. Varia

Volgende procedure wordt voorgesteld:
- Naar aanleiding van een vacature schrijft de werkgroep de ATPleden uit de FTW aan die mogelijks in aanmerking kunnen
komen voor mutatie.
- De werkgroep start een dialoog met de potentiële kandidaten
waarbij uiteraard zowel de ‘ontvangende’ vakgroep of dienst
(waar er een ATP-vacature is) als de ‘zendende’ vakgroep of
dienst (waar er een potentiële kandidaat is die wenst te muteren) gehoord wordt. Hierbij worden de kandidaturen met de
meeste discretie behandeld.
- Indien er effectief een kandidaat voor mutatie wordt gevonden,
dan kan de mutatie ten vroegste plaatsvinden na 3 maanden,
tenzij de ‘zendende’ vakgroep of dienst akkoord gaat met een
vroegere mutatie. Bovendien garandeert de commissie beleid
dat er dan automatisch een ATP-vacature in de ‘zendende’
vakgroep of dienst ontstaat, tenzij de vakgroep of dienst dit niet
wenst in het kader van het globale beleidsplan.

Beste ATP-er,

CAMPUS “ARDOYEN”
Er komen slagbomen aan de Tramstraat (zij-ingang) ter hoogte van het
Labo Magnel.
- Het personeel van de UGent en het personeel van de bedrijven op
het wetenschapspark zullen de ‘inrit’slagboom kunnen openen door
middel van een badge.
- Bij het verlaten van het terrein zal de ‘uitrit’slagboom zelf opengaan.
- De fietsers en voetgangers kunnen het terrein vrij betreden via de
Tramstraat, de hoofdingang, de Schaarkensstraat en de wijk
Roosken.
- De vakgroepvoorzitters hebben op 18 september een schrijven
ontvangen van mevr. D. Van Acker, afdelingshoofd van de Directie
Gebouwen en Facilitair Beheer, met de vraag een lijst over te maken
met de personeelsleden die toegang dienden te hebben tot deze
slagboom, om zodoende hun badge te activeren voor deze ingang.

Als ATP-er van onze faculteit heeft u het recht tijdig en goed geïnformeerd
te worden over het reilen en zeilen van de faculteit en de universiteit in zijn
geheel.
Daarom nodigen wij u uit op onze maandelijkse facultaire ATP-vergadering.
Deze vergadering is erop gericht u zo goed mogelijk te informeren, uw
noden en problemen in kaart te brengen en uw belangen zo goed mogelijk
te verdedigen binnen de faculteit.
Wij hebben hierbij de voorbije jaren op de gewaardeerde medewerking
kunnen rekenen van de decaan (op dit ogenblik Paul Kiekens).
Op onze maandelijkse facultaire ATP-vergadering overlopen wij de
besprekingen van de faculteitsraad en overleggen we met de aanwezigen
over de facultaire aangelegenheden. Dit betreft bijvoorbeeld aanwervingen
van ZAP, AAP en ATP, opleiding, herstructurering van vakgroepen,
financiële kwesties en vele andere.
Op onze facultaire ATP-vergadering nodigen we ook ATP-vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur uit om ons goed op de hoogte te houden
van het personeelsbeleid en andere beslissingen die het ATP aanbelangen.
Reden genoeg dus om te zorgen dat u erbij bent en dat ook uw stem
gehoord wordt binnen de faculteit en de universiteit.
De vergaderingen zijn gepland op:
20 oktober, 17 november, 15 december 2003,
19 januari, 16 februari, 22 maart, 19 april, 17 mei en 21 juni 2004
telkens op maandag om 12h30, afwisselend in Zwijnaarde en in het
Technicum.
De facultaire ATP vertegenwoordigers,
Daniel Lauwers, Josiane Yde, Chris Bonne, Jeanine De Somer,
Filip Lobbestael, Johanna Louwagie

