VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 22 januari 2007
Aanwezig: Stefaan Bliki, Chris Bonne, Patrick De Pue, Michel Dupont,
Peter Guns, Ellen Lammens, Daniël Lauwers, Johanna Louwagie, Jan Soons,
Martin Van Daele, Hendrika Van Nieuwenhove, Muriel Vervaeke, Dries Vincke.
Verontschuldigd: Jeanine De Somer, Joris Peelman, Veerle Van Beversluys.

1) Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2) Verslag van de faculteitsraadvergaderingen d.d. 13.12.2006 en
08.01.2007
Op de vergadering van 13 december werden volgende punten besproken:
- samenstelling van de opleidingscommissie bachelors;
- toelatingsvoorwaarden tot de AILO in 2007-2008;
- voorstel voor de toekenning van een Sartonmedaille 2007-2008:
prof. A. Picon werd voorgedragen vanuit de vakgroep IR01, de FR steunt het
voorstel;
- voorstel tot aanpassingen aan het facultair bibliotheekontwikkelingsplan;
- kredietverdeling 2007;
- twee voorstellen tot openverklaring van ATP-mandaten:
o Marianne Martens (ATP-A; coördinator IVPV-opleidingen) verlaat weldra
het
IVPV
(ze
wordt
afdelingshoofd
bij
de
directie
studentenvoorzieningen); er wordt voorzien in een vervanging in
functieklasse A;
o Stan Dossche (ATP-A; systeembeheerder) muteert naar DICT; er wordt
eveneens voorzien in een vervanging in functieklasse A.
Op de vergadering van 8 januari werd Jozef Vleugels voorgesteld voor een
benoeming in de graad van hoogleraar voor een voltijdse opdracht in de
vakgroep Mechanische Constructie en Productie (IR04).

3) Voorbereiding van de faculteitsraadvergadering d.d. 24.01.2007
Volgende punten staan op de agenda voor de volgende FR-vergadering:
- aanstelling van lesgevers;
- toelatingsvoorwaarden tot de ManaBa’s, de ManaMa’s en de Master in
het Toerisme;

-

alternerende opleidingen voor volgend academiejaar;
programmawijziging in de Master in het Industrieel Beheer;
inrichting van de postgraduaatsopleiding Fire Safety Engineering;
procedure voor het beheer van de info over opleidingsonderdelen en
studiefiches;
het elektronisch deponeren van doctoraatsverhandelingen
masterproeven; werkwijze bij zogenaamd ‘geheim werk’;
timing voor het indienen en toewijzen van onderwerpen voor
masterproeven 2007-2008;
aanstelling van Renaat De Sutter als bezoldigd gastprofessor
vakgroep IR15;
goedkeuring van de taakomschrijvingen van het AAP.
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4) Verslag RvB en BC door Jan Soons
Jan Soons bespreekt een aantal punten die aan bod zijn gekomen in de laatste
vergaderingen van de RvB en/of het BC of die gepland zijn voor één van de
volgende vergaderingen:
- De oprichting van de Doctoral Schools bevindt zich momenteel in de
opstartfase. Het is de bedoeling om met de Doctoral Schools te komen
tot een betere begeleiding van de doctorandi, tot de ontwikkeling van een
optimale onderzoekscultuur en tot een verhoging van de internationale
zichtbaarheid van de UGent als onderzoeksinstelling. Er zijn geen ATPvertegenwoordigers voorzien in de bestuursorganen van de Doctoral
Schools. Er is gepland om in totaal 5 Doctoral Schools in te richten met
voor elk een halftijds ZAP-lid als directeur; daarnaast zullen er op het
rectoraat 3 voltijdse ATP-leden de administratie van de Doctoral Schools
verzorgen.
- De dienstverlening door De Witte & Morel werd besproken.
- De ATP-functieherclassificaties zijn bijna afgerond. Enkel de
herclassificaties van de centrale administratie dienen nog voor de
diverse ATP-functie-evaluatiecommissies te komen. Voor de
herclassificaties die wel reeds door de respectievelijke ATP-functieevaluatiecommissies behandeld zijn werden de resultaten doorgestuurd
aan de kandidaten. Daarbij is er nog voorzien in een
beroepsmogelijkheid. Naast het extern rapport van potentieelinschatting
dat de kandidaten reeds in hun bezit hebben, moet er volgens het
reglement ook nog een intern rapport van potentieelinschatting
afgeleverd worden vanuit de dienst. Er wordt vermoed dat alle
voorstellen voor bevordering gebundeld zullen worden om samen voor
het BC en de RvB te brengen.

ATP – NIEUWS
geplande rondleidingen aansluitend op de maandelijkse vergadering
 februari: Vakgroep Metallurgie en Materiaalkunde
 maart: Laboratorium Magnel voor Betononderzoek
 april: Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
 mei: Cleanrooms

De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op de
vergadering van dinsdag 20 februari 2007 om 12u30 in de

faculteitsraadzaal van de FirW, labo Magnel 2de
verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 904, Zwijnaarde.
Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 24.01.2007
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 21.02.2007
4. Verslag RvB en BC door de ATP-vertegenwoordiger
5. Varia
6. Rondleiding in de vakgroep Metallurgie en Materiaalkunde

