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1. Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen.

2. Verslag Faculteitsraad d.d. 19 december 2001
Omwille van de beperkte agenda verwijzen wij naar de voorbereiding
faculteitsraad van vorig verslag.

3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 23 januari 2002
5.7. Verslag van de Commissie Beleid AP. Goedkeuring.
Aanvraag voor overbruggingsmandaat Laurette De Clercq (TW52).

3. Aanvragen voor overbruggingsmandaten.
De Commissie Beleid ontving volgende vragen voor overbruggingsmandaten ten
laste van de kas ‘niet-gebruikte AP- en ATP-punten’ (kas CB):
FSA
Vorig jaar werd door de FSA een aanvraag gedaan voor een tijdelijk bijkomende
medewerker in de FSA en dit wegens de feitelijke onderbezetting in personeel.
Hierop heeft de faculteit mevr. Laurette De Clercq aangeworven ten laste van de
kas CB voor een periode van 1 jaar. Deze aanstelling loopt ten einde op
31/01/2002. Ondertussen werd op voorstel van de ATP-commissie een ATP-
betrekking bij de FSA in het vooruitzicht gesteld, maar de effectieve invulling van
deze betrekking kan nog enkele maanden op zich laten wachten. Verder heeft mevr.
Tanja Vertriest (50%-invulling) recent de FSA verlaten wegens statutaire
benoeming in een andere faculteit.
Dit alles betekent dat er zich opnieuw een ernstig personeelstekort bij de FSA
dreigt voor te doen. De FSA-coördinator (Prof. Jan Debacker) stelt daarom voor
om de aanstelling van mevr. De Clercq te verlengen voor een periode van 1 jaar.

Gelet op de dringende personeelsnood en het belang van een optimale werking van
de FSA voor de faculteit, brengt de Commissie Beleid een positief advies uit voor
een verlenging van de aanstelling voor de periode 1/2/2002 – 31/1/2003.

Het is evenwel duidelijk dat een verlenging op de kas CB naar de toekomst toe niet
onbeperkt kan verdergezet worden. De Commissie Beleid dringt daarom aan dat de
ATP-commissie en de FSA zouden zoeken naar een structurele oplossing voor de
goede werking van de FSA, dit mede in het licht van de recente evoluties op het
vlak van personeel bij de FSA.

12.4. Administratief en Technisch Personeel
Bij arbeidsovereenkomst d.d. 10/12/2001 werd Annette Nevejans aangesteld van
1/1/2002 uiterlijk tot 31/12/2002 tot personeelslid in graad 3 als administratief
medewerker (50 % prestaties) bij de vakgroep TW07.

Bij arbeidsovereenkomst d.d. 12/12/2001 werd Samuel Perez aangesteld van
1/1/2002 uiterlijk tot 30/6/2002 tot personeelslid in graad 3 als administratief
medewerker (50 % prestaties) bij de vakgroep TW16.

Varia
Het invoeren van het SAP-systeem werd nog eens uitvoerig besproken.

Receptie
We danken nogmaals de heer decaan voor het aanbieden van de nieuwjaarsreceptie
en het ATP voor de talrijke opkomst.



ATP - NIEUWS

De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit naar de
vergadering op maandag 18 februari 2002 in het Laboratorium
Magnel, 2e verdieping, om 12h30.

Agenda
1. Goedkeuring verslag d.d. 21/01/2002
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 23/01/2002
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 20/02/2002
4. Verslag Raad van Bestuur en Bestuurscollege door Peter De Keyzer
5. Varia


