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1) Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige ATP-vergadering wordt eenparig goedgekeurd 
door de aanwezige ATP-leden. 
 
 
2) Verslag Faculteitsraad 26 januari 2005 
 
 Verslag van de afgevaardigde van de FTW in de Raad van 

Bestuur 
J. Van Campenhout geeft toelichting bij de vergadering van  
14 januari 2005. Er werd beslist om de studenten na de examens van 
het eerste semester een idee te geven van de behaalde resultaten 
door het toekennen van codes A, B, C en D. Alle examenresultaten 
moeten voor 15 maart ingegeven zijn in de centrale puntendatabank. 

 
 Mededelingen van de decaan 

De decaan licht kort enkele beslissingen toe die genomen werden op 
de vergadering van de verenigde examencommissies van de FTW op  
22 december 2004: 
− een student is geslaagd voor een vak vanaf 10 op 20, in het 

geheel is men geslaagd met een totaal van minstens 500/1000; 
− een student die geen 500/1000 haalt komt niet in aanmerking voor 

deliberatie; 
− de grenzen voor de graden werden vastgelegd op 650/1000 

(onderscheiding), 750/1000 (grote onderscheiding) en 850/1000 
(grootste onderscheiding). 

 
 Kredietverdeling 2005.  

Het voorziene budget voor onderwijsvernieuwende practicuminfra-
structuur wordt gereduceerd met 50.000 €. Dit bedrag wordt volgens 

de gebruikelijke verdeelsleutel verdeeld over de verschillende 
vakgroepen. 
De AP/ATP-beleidscommissie krijgt de opdracht om een voorstel uit te 
werken voor de verdeling van de middelen die door het IVPV 
teruggestort werden aan de faculteit. 

 
 Voorstel van naamswijziging van de Faculteit Toegepaste 

Wetenschappen 
De decaan stelt voor om de naam van de faculteit te veranderen in 
Faculteit Ingenieurswetenschappen (Faculty of Engineering). De 
raad keurt de voorgestelde naamswijziging unaniem goed, onder 
voorbehoud van een gelijkaardige goedkeuring aan de K.U.Leuven en 
de VUB. 

 
 
3) Voorbereiding Faculteitsraad 23 februari 2005 
 
 Aanduiding van twee FTW-vertegenwoordigers in de 'Stuurgroep 

'UGender' 
Het bestuurscollege van de UGent besliste in haar vergadeirng van  
26 oktober 2004 de man-vrouw-situatie aan de UGent in kaart te 
brengen, te analyseren en voorstellen te formuleren met het oog op 
een aangepast beleid. Het universiteitsbestuur geeft opdracht een 
gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen aan de UGent te 
initiëren. In navolging van deze beslissing wordt een stuurgroep 
opgericht: ‘stuurgroep UGender’. De 2 vertegenwoordigers per 
faculteit zullen telkens een man en een vrouw zijn, waarvan ten 
minste één behorend tot het ZAP. 

 
 Bouwprogramma 

 
Vraag van de vakgroep mechanische constructie en productie (TW04) 
tot renovatie van een leszaal. De bouwcommissie FTW heeft een 
gunstig advies uitgebracht. 
 
Vraag tot (lichte) renovatie van leszaal 2 (lokaal 0.06) in het gebouw 
Magnel voor Betononderzoek. (Technologiepark-Zwijnaarde). De 
bouwcommissie heeft een gunstig advies uitgebracht. 

 
 
 
 
 



4) Verslag van de ATP-vertegenwoordiger in de RvB en BC 
 
Op het bestuurscollege van 27 januari 2005 zijn de verkiezingsdata voor 
rector en voor vice-rector goedgekeurd.  
 
Voor de verkiezing van de rector is dit 22 maart 2005 en indien nodig 24 
maart 2005, telkens om 10:00 u. 
 
Voor de verkiezing van de vice-rector is dit 26 april 2005 en indien nodig 
27 april 2005 om 10:00 u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van maandag 21 maart 2005 om 12u30 
in de vergaderzaal Plateaugebouw (gelijkvloers, linker-
vleugel), Jozef Plateaustraat 22, Gent 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 23/02/2005 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 23/03/2005 
4. Verslag RVB en BC door Peter De Keyzer 
5. Varia 
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