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Mededelingen vanuit het Rectoraat. 
Allerlei. 
Persbericht d.d. 05.01.2004: Universiteit Gent eerste Belgische universiteit in 
internationale ranking. 
De Universiteit Gent staat in België aan de top volgens de ‘Academic Ranking of 
World Universities 2003’. In de Europese Top 100 staat de Gentse universiteit op 
de 31ste plaats. In de Wereldtop 500 prijkt de UGent op de 99ste plaats, samen 
met twee Amerikaanse universiteiten. In beide lijsten is de UGent daarmee de 
eerste Belgische universiteit die in de lijst voorkomt. 
De ranking is het werk van de Shanghai Jiao Tong University. Meer info op 
http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm. 
Recent nog werd de UGent ook aan de Belgische top geplaatst in een ranking 
uitgevoerd door het Amerikaanse tijdschrift The Scientist. Een rondvraag van The 
Scientist naar “Best Places to work Academia” rangschikte de UGent op de 
negende plaats in de niet-VS-lijst als de beste wetenschappelijke werkomgeving 
van alle Belgische universiteiten. 
 
Administratief en Technisch Personeel 
De hierna vermelden werden m.i.v. 01.01.2004 in vast verband benoemd: 
Michaël Lottin, in graad 4, als voltijds hoofdmedewerker (procesoperator) bij de 
vakgroep Chemische proceskunde en technische chemie (TW12); 
Muriel Vervaeke, in graad 4, als voltijds hoofdmedewerker (secretaris) in 
functieklasse B bij het decanaat FTW (TW51). 
 
 
Voorbereiding faculteitsraad 18 februari 2004 
 
Administratief en Technisch Personeel 
De heren René Verschraeghen (TW51) en Lucien Zaman (TW06) gaan op 
01.05.2004 op pensioen. 
 
 
 
 
 
 

Verslag van R.v.B. en Bestuurscollege door Herman Luwaert 
 
Functie-evaluatiecommissie voor het ATP 
De commissie van onze faculteit bestaat uit 2 vaste vertegenwoordigers, nl. de 
voorzitter (Prof. Lagasse) en de secretaris (Prof. Van Langenhove) + 1 bijkomend 
lid per vakgroepcluster. 
Deze commissie is noodzakelijk om reden van: 

1. De herzieningsinschalingen welke mogelijk zullen zijn vanaf januari 2005. 
Dit moet echter voorzien worden in het beleidsplan van de faculteit dus 
reeds in oktober (met punten). 
Bv. 0,5 punten voorzien voor eventuele verhogingen. 
 

2. Interne kandidaturen (staan reeds op de website). Regelmatig 
consulteren is noodzakelijk, de termijn is bewust kort gehouden om zo 
weinig mogelijk tijd te verliezen. Het geschiktheidsonderzoek kost 
ongelooflijk veel en men wilt ervan beperken. 

 
De werkgroep ATP is eindelijk na maanden nog eens samengekomen. 
Ter verduidelijking voor de professoren worden de evaluatiescores iets nader 
toegelicht. De scores gaan van onvoldoende tot zeer goed. 
De ATP-werkgroep wilt het toekennen van punten aan deze scores afschaffen. 
 
Brief in verband met mutaties 
Mutaties “ad hoc” zijn enkel nog mogelijk als er geen verschil is in functieniveau. 
Elke wijziging in je functie-omschrijving moet door het personeelslid zelf aan de 
personeelsdienst gemeld worden. De overgang van B naar A zal waarschijnlijk 
mogelijk blijven. 
 
Uitstapregeling 
De uitstapregeling staat terug op de agenda van de ATP-werkgroep → nog niet 
ten dode opgeschreven maar het blijft wel moeilijk. 
 
Bestuursvorm UGent 
Er is een voorstel geweest op de R.v.B. om de UGent zelf inrichtende macht te 
laten worden (zoals de KUL). Het voordeel is dat de UGent  zelf zou kunnen 
beslissen. Het nadeel zou zijn dat het personeel dan misschien geen 
staatsstatuut meer zou hebben. Dit voorstel werd niet goedgekeurd en afgevoerd 
van de agenda. 
 
Over de ATP-raad 
Er zijn verkiezingen in mei 2004. 
Jan Soons vormt een duo met Mark Schittekatte (opvolger). Jan is 
studentenvertegenwoordiger geweest in de hogeschool. Roland De Vierman 
wordt voorzitter van de ATP-raad. 
 
 
 
 



 
Faculteitsvertegenwoordigers 
Er wordt een oproep gedaan naar gemotiveerde kandidaten voor de 
faculteitsvertegenwoordiging. 
 
Functieclassificatie voor de kassen en projecten 
Men is blijkbaar druk aan het werken voor de kassen. 
De projecten blijven nog altijd moeilijk doordat de externe financiers moeten 
akkoord zijn. Wij vinden dat geen reden om geen voorstel te doen naar de 
externe financiers. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ATP – NIEUWS 
 
 
 
 
OPGELET: andere dag 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van DINSDAG 23 maart 2004 om 12h30 
in de vergaderzaal van de Faculteit, Laboratorium 
Magnel, 2de verdieping, technologiepark, Zwijnaarde. 
 
Agenda 
1.  Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 16/02/2004 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 24/03/2004 
4. Verslag Raad van Bestuur en Bestuurscollege door Peter De Keyser 
5. Varia 
 
 


