
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE FACULTAIRE COMMISSIE INTERNATIONALISERING (FCI) VAN 

DE FFW, GEHOUDEN OP WOENSDAG 6 NOVEMBER 2013 OM 14:00 UUR IN DE FACULTEITSZAAL VAN 

HET FARMACEUTISCH INSTITUUT, HARELBEKESTRAAT 72, 9000 GENT. 

Aanwezig: 

De professoren Serge Van Calenbergh (voorzitter), Kevin Braeckmans (secretaris), Stefaan De Smedt, 

Sarah De Saeger, Tom Coenye, Thomas De Beer, Apr. Liesbeth Peeters, Dr. Apr. Marthe De Boevre 

Verontschuldigd:  

Prof. Chris Vervaet, Apr. Jeroen Walravens (AAP), Mevr. Ulrike Goditiabois 

(studentenvertegenwoordiger), Mevr. Tamara Nachtegael (ATP) 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt door de aanwezige FCI leden unaniem goedgekeurd. Prof. Braeckmans vraagt 

verduidelijking van de term ‘kwalitatieve instellingen’ in de context van nieuwe bilaks. De voorzitter 

meldt dat dit voor onze faculteit minder relevant is, aangezien deze beoordeling vnl. van toepassing 

is op het volgen van vakken in andere universiteiten. Prof. De Saeger vraagt of er nog nieuwe bilaks 

kunnen afgesloten worden, wat bevestigd wordt door de voorzitter. 

 

2. 25% uitgaande studentenmobiliteit aan UGent tegen 2020: Groeiplan 

De FFW is bij de koplopers op dit vlak met reeds meer dan 25% uitgaande studentenmobiliteit. Enkel 

de FW doet nog beter. Prof. De Smedt merkt op dat het in de toekomst ook nuttig zou zijn om over 

de cijfers m.b.t. inkomende mobiliteit te beschikken. De voorzitter zal dit bekijken. Tevens wordt 

opgemerkt door prof. De Smedt dat, gezien de hoge uitgaande mobiliteit van onze studenten, er 

mogelijks extra ruimte is om meer buitenlandse studenten te ontvangen. Een interessant aspect is 

dat deze inkomende studenten in sommige gevallen ook in het eerste semester hun stage kunnen 

doen, wat een betere spreiding toelaat. 

Prof. De Smedt vraagt of er in het voorbije jaar nog steeds meer vraag dan aanbod van  

Erasmusplaatsen was. De voorzitter bevestigt dit, hoewel sommige plaatsen minder makkelijk 

ingevuld geraken. Voornamelijk Scandinavische landen blijken erg populair. Er zal per email aan de 

ZAP collega’s opgeroepen worden om in de mate van het mogelijk extra Erasmus stageplaatsen te 

voorzien, wel met aandacht voor kwaliteitsvolle instellingen. In het bijzonder een direct persoonlijk 

contact met de ontvangende buitenlandse groep kan ervoor zorgen dat de begeleiding van 

voldoende hoge kwaliteit is. Prof. De Beer vraagt of Erasmus studenten ook in buitenlandse bedrijven 

stage kunnen lopen. De voorzitter bevestigt dat dit mogelijk is via een zgn. ‘Erasmus placement’, wat 

ook nu reeds voor sommige stageplaatsen het geval is. 

Prof. De Saeger merkt op dat het idee van een Engelstalige masteropleiding toch nuttig zou zijn om 

inkomende mobiliteit verder te verbeteren en aan te sluiten bij universiteitsbrede initiatieven rond 

internationalisering, zoals het uitreiken van ‘joint degrees’. Prof. Coenye bemerkt dat inkomende 

mobiliteit van studenten die tevens vakken willen volgen deels opgevangen kan worden door 



gelijkaardige Engelstalige vakken te laten volgen die worden aangeboden in andere faculteiten (zoals 

bv. Biotechnologie). Prof. De Smedt deelt de mening dat een internationale masteropleiding nuttig 

zou zijn omdat dit ook zou toelaten op een meer gestructureerde manier samen te werken met 

buitenlandse instellingen. Voorstel is om dit op een ZAP vergadering rond zomer 2014 te agenderen. 

 

3. Feedback internationalisering FFW: 

Eposenquête (2009-2012): 

De voorzitter vermeldt de meest opmerkelijke zaken voor de FFW relatief t.o.v. andere faculteiten: 

• Studenten geven aan gestimuleerd te zijn door docenten om op Erasmus te gaan. 

• Het imago van het gastland blijkt een belangrijke rol te spelen bij de keuze van de 

stageplaats. 

• De studenten geven aan dat de instelling van verblijf zeer goed paste bij het onderwerp 

van de thesis. 

• De studenten geven een zeer goede algemene beoordeling van de Erasmuservaring.  

 

Opleidingsevaluatie van de 2 masteropleidingen (GO, FZ) 2012: 

De voorzitter bemerkt dat de studenten aangeven gestimuleerd geweest te zijn binnen hun opleiding 

tot het aangaan van een buitenlandse ervaring. Verder geven zij een eerder slechte score voor het in 

contact komen met buitenlandse (gast)professoren. Wat de respons op ‘Meerwaarde internationale 

contacten en inhouden’ betreft, blijkt duidelijk dat de studenten GO een betere score geven dan de 

studenten FZ. Prof. De Smedt merkt op dat het in die context nuttig zou zijn om rond het thema FZ 

extra Erasmus stageplaatsen aan te bieden. Verder zou het ook nuttig zijn om na te gaan of er een 

verschil is in uitgaande mobiliteit tussen FZ en GO studenten. 

 

4. Evaluatie ERASMUS onderzoeksstages: 

De voorzitter vermeldt dat de scores gestegen zijn t.o.v. vroegere evaluaties, vermoedelijk door het 

schrappen van enkele slechte plaatsen. Ook de brief die rondgestuurd is met verwachtingen van de 

externe promotoren kan hier mogelijks toe bijgedragen hebben. Deze brief zal ook dit AJ weer 

verstuurd worden aan de ZAP collega’s met aangepaste data. De plaatsen die nog steeds slecht 

scoren zullen gemeld worden aan de desbetreffende interne promotoren voor verdere opvolging. 

Ten gevolge van terugkerende zwakke evaluaties, zal de bilak met Lyon niet verlengd worden en 

zullen ook de stage mogelijkheden in Chemiphar Uganda niet meer aangeboden worden. 

 

5. Verlenging Bilaks 2014-2020 

De voorzitter verwijst naar bijlage 6 voor BILAKS die automatisch verlengd zullen worden (2014-

2020). Deze lijst zal aan het ZAP bezorgd worden. Er wordt bijkomend besproken dat er dient 

gekeken te worden naar Bilaks op naam van collega’s die voor 2020 op emeritaat zullen gaan. 

Mogelijks is het beter deze op naam van een jongere collega te schrijven. Prof. De Smedt vraagt 



tenslotte aan de voorzitter om voor een update te zorgen van de aangeboden Erasmusplaatsen op  

de facultaire website. 

 

6. I@H 2013 

Uit de feedback van de studenten blijkt dat sommige lezingen goed, en andere slechter werden 

gescoord. Opmerkelijk is de verschillende quotering door studenten van GO en FZ in een aantal 

gevallen. Veel terugkomende opmerkingen zijn een onvoldoende aansluiting met de lessen en dat 

men het maken van een verslag overbodig vindt. Er wordt tenslotte opgemerkt dat er bij de laatste 

editie geen buitenlandse sprekers waren. Prof. De Smedt bemerkt dat het vermoedelijk belangrijker 

is de studenten in contact te brengen met externe sprekers en bredere onderwerpen, eerder dan 

gefocust te zijn op internationale sprekers.  

 

7. I@H 2014 

De suggestie wordt gemaakt om de lezingen in de toekomst meer te spreiden over het ganse AJ, 

zodat de studenten die op Erasmus gaan minstens een deel kunnen meevolgen in het 1
ste

 semester. 

Prof. De Smedt heeft een aantal concrete voorstellen m.b.t. mogelijke sprekers voor de editie 2014. 

Bijkomend zal een email verzonden worden aan de ZAP collega’s voor bijkomende voorstellen.  

Gezien de nadruk minder op internationale sprekers komt te liggen (zie ook puntje 6), lijkt een 

andere benaming voor dit event wenselijk. Suggesties kunnen in de komende twee weken aan de 

voorzitter overgemaakt worden. 

 

8. Varia: 

Prof. De Saeger meldt dat een Chinese delegatie volgende week haar dienst zal bezoeken. Na overleg 

wordt besloten dat ook de decaan en de voorzitter FCI aanwezig zullen zijn en een woordje uitleg 

zullen geven. Bijkomend zal een email gestuurd worden aan de ZAP collega’s om een overzicht van 

Chinese CSC studenten op te stellen. Eventueel kunnen deze personen ook uitgenodigd worden op 

deze gelegenheid. 

Tenslotte bedankt prof. De Smedt in naam van de faculteit en FCI leden prof. Van Calenbergh voor de 

geleverde inspanningen als voorzitter van de FCI in de voorbije jaren. In 2014 zal dit voorzitterschap 

overgedragen worden aan prof. Braeckmans. 

De vergadering wordt gesloten omstreeks 15:30. 

 

 

Prof. Kevin Braeckmans        Serge Van Calenbergh 

Secretaris         voorzitter 


