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1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Geen opmerkingen. 
 
  
 
    # Verslag Faculteitsraad d.d. 12 september 2001 
 
4.2. Mededelingen van de decaan. 
 
Prof. Herwig Bruneel wordt voorgesteld als directeur van de directie onderzoeks-
aangelegenheden. 
 
          # Verkiezing van een secretaris voor het academiejaar 2001-2002. 
 
P. Kiekens wordt met 46 stemmen voor bij 2 onthoudingen en 2 leden die niemand wensen 
voor te dragen, verkozen als Academisch Secretaris voor het academiejaar 2001-2002. 
 
  
 
          # Mogelijke associatie Universiteit Gent – Hogescholen. 
 
De betrokken hogescholen zijn: Hogeschool Gent, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 
(Gent), Arteveldehogeschool (Gent) en Hogeschool West-Vlaanderen. 
 
Uit de daaropvolgende korte discussie in de Raad blijkt dat het werkdocument voor de FTW 
een goed uitgangspunt is om tot daadwerkelijke samenwerking te komen. 
 
  
 
          # ATP-Beleidsplan 2001-2003. Goedkeuring. 
 
Het voorliggende plan verschilt op meerdere punten van het plan dat al een eerste keer in de 
Raad besproken werd omdat het aantal ATP-punten dat aan de FTW toegekend werd toen nog 
niet bekend was. 
 
Opmerkingen uit de Raad. 
 
De personeelsleden die uit de centrale bibliotheek naar de FTW overgeplaatst werden, zullen 
later ingeschakeld worden in een nieuw bibliotheekplan en het dus geraadzaam is hen niet 
voor andere taken voor te bestemmen. 



 
  
 
    # Verslag Bouwcommissie FTW van 10 juli 2001. 
 
Het masterplan Sint-Pietersnieuwstraat voorziet o.a. de verhuis van een deel van de 
vakgroepen Architectuur en Stedenbouw en Toegepaste Fysica. Belangrijk is hierbij dat in de 
Plateaustraat zelf een duidelijke scheidingslijn getrokken wordt tussen het deel dat ter 
beschikking blijft van de FTW en het deel dat gebruikt wordt voor de FLW. 
 
Parkeer- en mobiliteitsproblematiek. G. Allaert stelt dat enkel een globaal plan, in nauw 
overleg met de Stad Gent, zinvol is. I. Lemahieu zegt dat overleg RUG – Stad Gent gepland 
is. 
 
  
 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 24 oktober 2001 
 
4.1. Verslag van de afgevaardigde van het ZAP van de faculteit bij de Raad van Bestuur d.d. 
12 oktober 2001 (afz. bijlage). 
 
1. Beleidsplannen 
 
Over het ATP-beleidsplan werd in de raad waardering uitgedrukt dat de FTW, als enige 
faculteit, een opleiding voorziet voor ATP-leden. 
 
  
 
4.2. Mededelingen van de decaan (afz. bijlage). 
 
Krachtlijnen voor het beleid van de FTW – academiejaar 2001-2002. 
 
5. Personeel 
 
          # Betere en minder demotiverende bevorderingspolitiek voor ATP + aanpassing 
verdeelsleutel is gelukt maar verdient zeker verdere aandacht. 
          # Opvolging evolutie functiebeschrijvingen. Nieuwe ATP loopbaanstructuur wordt 
eerlang voorgesteld. 
          # Mogelijkheden tot bijscholing ATP. FTW vervult voorbeeldfunctie binnen RUG - 
blijvend aandachtspunt. 
          # Optimalisatie van de geoptimaliseerde aanwervingsprocedures voor OAP en ATP - 
veel vooruitgang geboekt. 
          # Reflectie over de invulling van taken door de staf van de logistieke diensten. 
 
  
 
5.2. Voorstellen tot wijziging van de samenstelling van facultaire (permanente en ad hoc) 
commissies 2001-2002. Goedkeuring. 
 
AP-Beleidscommissie: J. Louwagie, J. Yde 



 
ATP-commissie: J. De Somer, D. Lauwers 
 
Bibliotheekraad: F. Duseuil, M. Daman 
 
Bouwcommissie: C. Bonne 
 
KCO: H. Van Nieuwenhove (secretaris) 
 
Computercommissie: R. Verschraeghen 
 
Commissie van Vier: D. Lauwers 
 
Financiële commissie: J. Yde 
 
Internationaliseringscommissie: S. Mortier (secretaris) 
 
PR-commissie: R. Verschraeghen 
 
Commissie wetenschappelijk onderzoek: J. Louwagie 
 
Instituut voor Duurzame Mobiliteit: C. Bonne, S. Mortier (secretaris) 
 
Centrum voor Materiaalstudie en Engineering: C. Bonne 
 
  
 
5.7. Advies over het voorstel tot fusie van de vakgroepen Elektrische Energietech-niek TW08 
en Regeltechniek & Automatisering TW09. 
 
De twee vakgroepen hebben unaniem ingestemd met de voorliggende besluiten en het 
resulterende verslag. 
 
  
 
5.10. Vacantverklaring van een voltijdse ATP-betrekking "Informatieverantwoor-delijke 
FTW" (graad 7). 
 
  
 
5.12. Voorstel van de PR-commissie tot hernieuwing van het mandaat van de facultaire PR-
verantwoordelijke. 
 
De PR-commissie stelt dan ook unaniem voor om S. Mortier terug voor te dragen voor het 
vernieuwde mandaat van Fac. PR-verantwoordelijke en dit met ingang van 1 september 2002. 
Gezien de steeds toenemende inhoud van de functie van PR-verantwoordelijke, de steeds 
toenemende verantwoordelijkheid en initiatief die hierbij worden verlangd, en de wijze 
waarop S. Mortier haar functie tot hiertoe weet waar te nemen, stelt de commissie een 
vernieuwing van haar mandaat voor in graad 8. 
 



  
 
          # Administratief en Technisch Personeel 
 
René Vermeulen (TW12) gaat met pensioen op 1/11/2001. 
 
Marcel Vervust wordt toegelaten tot de stage in graad 7 als voltijds technisch coördinator bij 
de vakgroep TW12. 
 
  
 
Mededelingen door Herman Luwaert 
 
    * Bouwcommissie: 
 
- uitbreiding loods metallurgie (50 milj.) 
 
- studie personeelsrestaurant op Ardoyen (6 milj.) 
 
    * Op verzoek van de heer Rector: samenstelling van overleggroep die geregeld met de 
Academische Overheid zal overleg plegen. 
    * Omwille van de stijgende personeelskosten o.a. deze van het ZAP moeten in de toekomst 
de uitgaven beperkt worden. Dit kan door terugschroeven van de onderhoudskosten. 


