onderwijsvernieuwende practicuminfrastructuur aan de vakgroepen;
(2) daarnaast kan, samen met de AP/ATP-beleidscommissie, een
voorstel worden uitgewerkt voor de besteding van de middelen
afkomstig van IVPV.

VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 24 januari 2005
Aanwezig:
C. Bonne, J. Louwagie, J. Soons, M. Dupont, D. Lauwers, H. Van Nieuwenhove,
P. Guns, C. Vermeulen, R. Breems, M. Van Dorpe, E. De Temmerman, A. Harri,
D. Vincke, E. Dauwe, R. Gillis, F. Janssens, J. Van Den Bossche, L. Van Den
Broecke, J. De Clercq, H. Riems. S. Bliki, V. Van Beversluys, A. De Poortere



Samenstelling van de selectiecommissie voor de ATP-prijs prof.
W. Soete
De Raad keurt de samenstelling van de selectiecommissie als volgt
goed: Dirk Van Haelter (DPO), Rudi Denys (TW04, voorzitter), Bruno
De Cooman (TW10), Steven Verstuyft (TW05), Tommy De Ghein
(TW14).



De Raad gaat unaniem akkoord met de gevraagde uitbreiding van het
mandaat van Veerle Joliet (TW52).



De Raad gaat unaniem akkoord met de gevraagde verlenging van het
overbruggingsmandaat van Veerle Van Beversluys (TW18) met
twee maanden.

Verontschuldigd: H. D’Heer, S. Perez

1) Goedkeuring vorig verslag
De ATP-vertegenwoordigers wensen de aanwezige leden een
voorspoedig en gezond 2005 en nodigen iedereen uit op de
nieuwjaarsreceptie die na de vergadering aangeboden wordt door de
decaan van onze faculteit.
Het verslag van de vorige ATP-vergadering wordt eenparig goedgekeurd
door de aanwezige ATP-leden.
2) Verslag Faculteitsraad 22 december 2004


Voorstel tot aanpassing van de studieprogramma’s van de FTWMasteropleidingen (BaMa-implementatie 2de fase) en de toelatingsvoorwaarden
Resultaat: unaniem akkoord van de Raad om in alle voorliggende
documenten voor de Engelstalige benamingen de term ‘Master of
Science’ te hanteren, althans voor de masteropleidingen die
aanleiding geven tot de titel van ‘burgerlijk ingenieur’. De Raad keurt
ook unaniem de aangepaste studieprogramma’s goed.



Voorstel tot aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst
tussen de Koninklijke Militaire School en de UGent-FTW met
betrekking tot uitwisseling van studenten voor de opleidingsonderdelen behorend tot het domein van de maritieme
techniek
Stemming met als resultaat: 53 stemmen voor, 2 stemmen tegen en
15 onthoudingen.



Kredietverdeling 2005. Verslag van de Financiële Commissie
De kredietverdeling 2005, zoals voorgesteld door de FC, wordt
goedgekeurd mits rekening te houden met de twee volgende
voorstellen: (1) de decaan stelt voor om samen met KCO een voorstel
uit te werken voor de toewijzing van een gedeelte van het budget voor

3) Voorbereiding Faculteitsraad 26 januari 2005


Samenstelling van de beoordelingscommissie voor de
aanstelling van een deeltijds (10%) bezoldigd gastprofessor in
het vakgebied ‘Technische installaties in gebouwen’ (TW01 –
Vakgroep Architectuur en stedenbouw)
Walter De Ley wordt voorgesteld als afgevaardigde voor het ATP.



Verslag van de ZAP-evaluatiecommissie FTW over de ZAPtaakomschrijvingen voor het academiejaar 2004-2005
Vanuit verschillende vakgroepen werd opgemerkt dat vorig jaar aan
de ZAP-leden werd gevraagd een functieomschrijving op te stellen
voor de periode 2003-2005 en dat het opvragen van een
taakomschrijving voor het academiejaar 2004-2005 voor verwarring
heeft gezorgd bij de ZAP-leden. De ZAP-evaluatiecommissie
formuleert hieromtrent een aantal adviezen aan het Bestuur en maakt
het Bestuur eveneens opmerkzaam op het feit dat veel ZAP-leden
zich vragen stellen over de confidentiële behandeling van de
elektronisch verstuurde documenten. Verder adviseert de commissie
om alle ingediende en besproken taakomschrijvingen goed te keuren.



Voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen de UGent en
de VUB met betrekking tot de Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica.



Voorstellen van toelatingsvoorwaarden tot
o de academische opleidingen tweede cyclus
o de VAO’s
o de Ma-na-Ma’s
o de Master in het toerisme
o de Ma-na-Ba’s



Voorstellen voor toekenning van de Sarton Medaille 2005-2006
Er werden twee kandidaturen ingediend:
o em. prof. Ismo Lindell van de Helsinki University of Technology;
o em. prof. Etienne Aernoudt van de K.U.Leuven.



Voorstel om de naam van onze faculteit te wijzigen in Faculteit
Ingenieurswetenschappen (Faculty of Engineering)



CWO-nota over de bestaande geformaliseerde internationale
samenwerkingsverbanden inclusief de algemene visie rond de
verdere uitbouw van de internationale samenwerking binnen de
faculteit

ATP – NIEUWS

4) Varia



Het dossier ‘verzelfstandiging van het Instituut voor brandveiligheid’
wordt verder opgevolgd, in het bijzonder de mutatie van het betrokken
ATP-personeel.
In verband met de functioneringsgesprekken is het nuttig om een
persoonlijk vormingsdossier te bezorgen aan de dienst DPO,
personeelsbeleid. Het invullen van deze formulieren wordt door het
personeelslid zelf gedaan en mee ondertekend door de direct leidinggevende.

De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op
de vergadering van maandag 21 februari 2005 om
12u30 in de vergaderzaal van de FTW, labo Magnel 2de
verdieping, Technologiepark-Zwijnaarde 904, Zwijnaarde.
Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 26/01/2005
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 23/02/2005
4. Verslag RVB en BC door Jan Soons
5. Varia

