
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 18 oktober 2004   
Aanwezig: C. Bonne, J. De Somer, J. Louwagie, J. Soons, M. Dupont,  
H. Van Nieuwenhove, 
P. Guns, J. Peelman, R. Janssens, C. Vermeulen, M. Vervaeke, J. Deviche,  
S. Bliki, M. Van Daele, V. Van Beversluys, K. Mortier, A. De Poortere, H. D’Heer 
 
Verontschuldigd: D. Lauwers, P. De Keyzer, S. Perez 
 
1) Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige ATP-vergadering wordt eenparig goedgekeurd 
door de aanwezige ATP-leden. 
 
2) Verslag Faculteitsraad 15 september 2004 
 
Verkiezing van de onderwijsdirecteur FTW voor de academiejaren 
2004-2005 tot en met 2007-2008 
 
R. Verhoeven wordt met meerderheid van stemmen (43 op 48) door de 
Raad verkozen tot onderwijsdirecteur FTW voor een periode van 4 jaar 
met ingang van 1 oktober 2004. 
 
Voorstel van CWO en FDOC voor het inrichten van interactieve 
seminaries voor jonge onderzoekers in het kader van de 
toekomstige doctoraatsopleiding
  
Na een uitgebreide bespreking en discussie over de kostprijs en de 
lesgever van het voorgestelde seminarie wordt er gestemd om voor 1 jaar 
een opleiding “Presentatietechnieken” te organiseren en dan een 
evaluatie uit te voeren, met als resultaat 29 stemmen voor, 9 stemmen 
tegen en 14 onthoudingen. Vervolgens wordt gestemd over de 
voorgestelde lesgever, met als resultaat: 28 stemmen voor, 21 stemmen 
tegen en 3 stemmen opteren voor een andere oplossing. 
 
AP/ATP-beleidsplan voor de periode 2004-2008. Verslag van de 
AP/ATP-beleidscommissie 
 
P. Lagasse, voorzitter van de AP/ATP-beleidscommissie, geeft toelichting 
bij het verslag van de AP/ATP-beleidscommissie. De voorstellen 
resulteren in een klein negatief saldo van -0,345 op het einde van 2005, 
wat aanvaardbaar is. P. Lagasse merkt verder op dat alle recente vragen 
voor dringende ATP-vervangingen ingewilligd worden. Hij vraagt dat alle 
voorziene invullingen voor AAP en ATP zo vlug mogelijk zouden 
doorgestuurd worden. P.Lagasse zal het voorzitterschap van de AP/ATP-

beleidscommissie niet meer uitoefenen in het academiejaar 2004-2005. 
De nieuwe voorzitter van de AP/ATP-beleidscommissie is L. Taerwe. 
  
3) Voorbereiding Faculteitsraad 20 oktober 2004 
 
Evolutie van het aantal generatiestudenten aan UGent FTW 
 
Het aantal UGent-FTW-generatiestudenten is met 21.9% toegenomen 
t.o.v. vorig jaar. Opvallend is dat de toename van het aantal 
generatiestudenten burgerlijk ingenieur-architect (64%) veel groter is dan 
de toename van het aantal generatiestudenten burgerlijk ingenieur 
(9.4%). 
 
Vertegenwoordigers in de Facultaire commissies 
 
De namen voor de vertegenwoordiging in de respectieve facultaire 
commissies worden doorgegeven ter samenstelling. De samenstelling 
van alle (35) facultaire commissies is raadpleegbaar op de website van 
onze faculteit. http://www.ftw.ugent.be/rc/
 
Aanstelling van de facultaire ombudspersonen voor studenten voor 
het academiejaar 2004-2005
 
Per faculteit worden ieder academiejaar vóór 1 november één of 
meerdere facultaire ombudspersonen aangesteld door de faculteitsraad, 
op voordracht van de studentenvertegenwoordiging. De studenten-
vertegenwoordigers dragen voor het academiejaar 2004-2005 opnieuw 
prof. B. Dhoedt en prof. J. Degrieck voor. 
 
Aanstelling van een facultair vertegenwoordiger in de Commissie 
Ontwikkelingssamenwerking voor de academiejaren 2004-2005 en 
2005-2006 
 
Prof. Y. Houbaert heeft medegedeeld dat hij bereid is om de FTW-
vertegenwoordiger in de Commissie Ontwikkelingssamenwerking te 
blijven. 
 
 
 
 
 
Oprichting van de VZW EUROSIS 

http://www.ftw.ugent.be/rc/


Het dossier Eurosis handelt over de oprichting van de wetenschappelijke 
vereniging Eurosis onder de vorm van een VZW, en huisvesting ervan 
binnen de vakgroep TW18 aan de UGent. Dit dossier omvat 3 luiken: 
juridisch (deelname vzw), gebouwen (verhuur lokaal) én personeel (via 
dienstverleningsovereenkomst). De betrokken diensten kunnen advies 
verlenen, de finale beslissingen worden door de hoogste instanties 
genomen. 
 
Bouwcommissie: bouwprogramma-gebouwen-lokalen 
Tussen 08.11.04 en 17.12.04 wordt in “de Plateau” de lift PL.01 F.I. 18.01 
vervangen door een nieuw exemplaar. Tijdens de werkzaamheden zal er 
geen lift beschikbaar zijn. 
Milieuvergunning klasse 2: dossier ‘Basisvergunning 3’ Site  
Sint-Pietersnieuwstraat (FI 27): bij besluit van 9 september 2004 heeft de 
Bestendige Deputatie aan de Universiteit de milieuvergunning voor de 
site Sint-Pietersnieuwstraat verleend betreffende een eerste stap in het 
samenbrengen van de vergunde rubrieken van de verschillende 
milieuvergunningen m.b.t. de site Sint-Pietersnieuwstraat (Technicum, De 
Brug, Rectoraat) alsook de herbestemming van de stookruimte van het 
Technicum en het oprichten van een nieuwbouw-monovolume. 
 
4) Verslag RVB en BC door ATP-vertegenwoordiger Jan Soons 
Opvallende punten uit het verslag van de RvB van 17 september zijn: de 
defiscalisering van de opbrengsten van het postdockader; de nieuwe 
naam van de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische 
Wetenschappen wordt vanaf 1 oktober “Faculteit Bio-ingenieurs-
wetenschappen” (afgekort FBW); er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen gastprofessoren en academisch consulenten. Het BC van 23 
september vermeldt dat in 2005 de jaarlijkse sportnamiddag voor alle 
UGent-werknemers op donderdag 7 april plaatsvindt. Ook is er een groei 
van het aantal generatiestudenten ingeschreven voor het nieuwe 
academiejaar. Op de RvB van 30 september werd prof. Koen Goethals 
als nieuwe academisch beheerder van de UGent aangeduid. De RvB van 
1 oktober duidt de externe vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur 
aan. In de RvB van 14 oktober worden de vertegenwoordigers in het 
Bestuurscollege en in de Commissies aangeduid. 
 
5) Varia: Het dossier “Verzelfstandiging Instituut voor brandveiligheid” 
wordt opgevolgd.  
 
 
 
 

 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van maandag 22 november 2004 om 
12u30 in de vergaderzaal labo Magnel, 2de verdieping, 
Technologiepark, Zwijnaarde. 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 20/10/2004 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 24/11/2004 
4. Verslag Raad van Bestuur en Bestuurscollege door P. De Keyzer 
5. Varia 
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