VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 21 november 2005

3) Voorbereiding Faculteitsraad 23 november 2005

Aanwezig: Chris Bonne, Jeanine De Somer, Michel Dupont, Robert Gillis,
Peter Guns, Johanna Louwagie, Dries Vincke

Aanstelling van een deeltijds (10%) bezoldigd gastprofessor in het
vakgebied ‘CAD’ in vakgroep IR01
ATP-lid Peter Guns, die zetelde in de beoordelingscommissie, geeft
toelichting. De kandidaat gaf een zeer goede indruk en er wordt dan ook
voorgesteld om positief te stemmen.

Verontschuldigd:
Daniël Lauwers, Jan Soons, Hendrika Van Nieuwenhove

1) Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vorige ATP-vergadering wordt unaniem goedgekeurd.

Voorstellen van eredoctoraten
Er zijn drie voorstellen ingediend:
door de onderzoeksgroep Fotonica (IR05): prof. Susumu Noda;
door prof. Van Campenhout (IR06) en prof. Bergmans (IR07): prof.
Thomas M. Cover;
door prof. De Caluwe (IR07): prof. Lotfi A. Zadeh.

2) Verslag Faculteitsraad 19 oktober 2005

- Evolutie van het aantal generatiestudenten UGent-FirW
Prof. Brackx wijst erop dat de stijging van het aantal generatiestudenten
voor de laatste twee academiejaren grotendeels toegeschreven kan
worden aan de afschaffing van het toelatingsexamen, en dit in het
bijzonder voor de opleiding architectuur.
Prof. Verschaffel vestigt de aandacht op de problemen die IR01
(vakgroep Architectuur en Stedenbouw) ondervindt voor de gepaste
begeleiding van de studenten in het eerste jaar Bachelor in de
Ingenieurswetenschappen: Architectuur, gezien het sterk toegenomen
studentenaantal.
- Opleiding Kennis- en informatiemanagement (KIM), faculteit Letteren en
Wijsbegeerte
Drie opleidingsonderdelen uit deze opleiding zullen in 2005-2006
gedoceerd worden door lesgevers van onze faculteit. De decaan
benadrukt dat de voorgestelde regeling slechts geldig is voor één
academiejaar. Hij zal overleg plegen met zijn collega van de FLW omtrent
de toekomstige regeling. Hij vraagt aan de voorgestelde lesgevers om er
over te waken dat de organisatie van de KIM-opleiding correct verloopt
zodat ze niet op een onaangename manier in de media komen.

Voorstel tot het inzetten van laatstejaarsstudenten voor de
begeleiding van studenten uit voorafgaande jaren
De KCO (kwaliteitscel onderwijs) is geen voorstander van het inzetten
van studenten voor begeleiding van oefeningen en practica.
Bouwcommissie:
Er staan een aantal werkzaamheden in IR10 (vakgroep Metallurgie en
Materiaalkunde) op het programma. Deze houden verband met de
ingebruikname van de nieuwbouw en een daaraan gekoppelde verhuis
van de non-ferro-afdeling.

4) Verslag RvB en BC
Er zijn 45 extra personeelspunten te verdelen binnen de UGent. 40 ervan
gaan naar de faculteiten, 5 naar de centrale administratie.
Wat betreft de functieherclassificatie en ATP-bevorderingen is er
voorlopig niet veel beweging. Blijkbaar is een kandidaat-firma voor het
afleveren van de geschiktheidsattesten naar de Raad van State gestapt.

ATP – NIEUWS

De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op
de vergadering van maandag 12 december 2005 om
12u30 in de vergaderzaal van de FirW, labo Magnel 2de
verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 904, Zwijnaarde.
Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag
2. Verslag Faculteitsraad 23 november 2005
3. Voorbereiding Faculteitsraad 14 december 2005
4. Verslag RvB en BC door de ATP-vertegenwoordiger
5. Varia

