Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur
Vergadering van 23 januari 2009
De vergadering van januari 2009 bevatte de volgende punten met directe relevantie voor de
FirW:
1. Discussie en besluit rond het leerkrediet
2. 10% D computervisie
3. BGP en OBGP in fire safety engineering resp. cameratechnologie
4. 10% D stochastische beeldmodellering
5. 10% D numerieke wachtlijnanalyse
6. 10% HL netwerkarchitecturen en -protocollen
7. 10% HL draadloze communicatie
8. Ontslag van 10% HD in chemische proceskunde
9. Afwijking van beleidsplan 2009
---------------------------------------Discussie en besluit rond het leerkrediet
De raad heeft – na lange discussie – het voorstel van de onderwijsraad goedgekeurd t.a.v. de
invoering van het leerkrediet en de koppeling aan de studievoortgangbewaking, meerderheid
tegen minderheid.
Dit houdt een wijziging (verstrenging) in van het recht op herinschrijven van een student met
te geringe studievoortgang (Art 21 §3 en 4 van het OER en rechten bij te laag leerkrediet).
Art 21 ziet er nu als volgt uit (bondig weergegeven):
§ 3 Een student mag niet meer herinschrijven als hij/zij gedurende 3 jaar minder dan 1/3 van
de credits verworven heeft waarvoor hij/zij ingeschreven is
§ 3 Men kan steeds in beroep gaan tegen deze bindende voorwaarde (Art 90).
Regeling ivm onvoldoende leerkrediet (geldt in Aj 2009-2010 en 2010-2011):
Studenten die nog geen masterdiploma behaalden kunnen zich enkel inschrijven ten belope
van hun resterend leerkrediet en dit tegen het gewone studiegeld; individuele
uitzonderingen kunnen worden toegestaan na motivering
Studenten kunnen zich altijd inschrijven voor hun eerste initiële masteropleiding
Studenten die al een masterdiploma behaalden kunnen zich altijd inschrijven voor een
volgende initiële master ongeacht hun leerkrediet.

10% D computervisie
De raad heeft unaniem beslist dr. Sidharta Gautama aan te stellen tot 0.1 D2 vanaf 1 februari
2009 tem 31 januari 2011 (IR07).

BGP en OBGP in Fire Safety engineering resp. Cameratechnologie
De raad heeft unaniem beslist
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•
•

Prof. Edwin Galea aan te stellen tot 5% bezoldigd gastprofessor HD2 (onderwijs) in
het vakgebied ‘menslijk gedrag bij brand’ tem 30 september 2010 (IR03).
Dr. Richard Kleihorst aan te stellen als 10% onbezoldigd gastprofessor (onderzoek) in
het vakgebied ‘intelligente cameratechnologie’ tem 30 september 2011 (IR07).

10% D stochastische beeldmodellering
De raad heeft unaniem beslist dr. Aleksandra Pizurica aan te stellen tot 0.1 D2 vanaf 1
februari 2009 tem 30 september 2012 in het vakgebied stochastische
beeldmodellering(IR07).
10% D numerieke wachtlijnanalyse
De raad heeft unaniem beslist dr. Dieter Fiems aan te stellen tot 0.1 D2 vanaf 1 februari 2009
tem 30 september 2013 in het vakgebied numerieke wachtlijnanalyse (IR07).
10% HL netwerkarchitecturen en -protocollen
De raad heeft unaniem beslist prof. Ingrid Moerman te benoemen tot 0.1 HL vanaf 1 februari
2009 in het vakgebied netwerkarchitecturen en –protocollen voor heterogene mobiele en
draadloze netwerken (IR05).
10% HL draadloze communicatie
De raad heeft unaniem beslist prof. Luc Martens te benoemen tot 0.1 HL vanaf 1 februari
2009 in het vakgebied draadloze communicatiesystemen en de interferentie met de mens
(IR05).
Ontslag van 10% HD in chemische proceskunde
De raad is akkoord gegaan met de vraag van prof. Francis Dumez om ontslag te krijgen vanaf
oktober 2009.
Afwijking van beleidsplan 2009
De raad is akkoord gegaan met de vraag tot wijziging van het beleidsplan van de faculteit om
een geplande vacature voor 50% D/HD theorie van de architectuur uit te breiden tot een
70%-vacature
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