
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 18 april 2005  
 
Aanwezig:  
Chris Bonne, Jeanine De Somer, Ludo Inghels, Daniël Lauwers, Johanna 
Louwagie, Veerle Van Beversluys, Hendrika Van Nieuwenhove 
 
Verontschuldigd: Hans D’heer, Peter Guns, Joris Peelman, Jan Soons, 
Dries Vincke 
 
 
1) Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige ATP-vergadering wordt eenparig goedgekeurd. 
 
2) Verslag Faculteitsraad 23 maart 2005 
 
 Verslag van de afgevaardigde van het ZAP van de faculteit bij de 

Raad van Bestuur 
Er was maar één punt met relevantie voor onze faculteit, nl. de 
goedkeuring van de naamsverandering naar ‘Faculteit Ingenieurs-
wetenschappen’.  
Omwille van het feit dat in een aantal decreten de term ‘toegepaste 
wetenschappen’ letterlijk gebruikt wordt, werd voorgesteld dat met 
betrekking tot de bestaande decreten gesteld wordt dat beide 
benamingen, ‘toegepaste wetenschappen’ en ‘ingenieurs-
wetenschappen’, equivalent zijn, tot wanneer de decreten aangepast 
zijn. 

 
 Prijs Soete 

Prof. R. Denys gaf een korte toelichting bij het ter zitting rondgedeelde 
reglement van de prijs W. Soete. 
Alle ATP-leden die in aanmerking komen voor deze prijs hebben 
intussen dit reglement ontvangen. 

 
3) Voorbereiding Faculteitsraad 20 april 2005 
 
 Verslag van de afgevaardigde van het ATP bij het 

Bestuurscollege 
Campus Ardoyen, gebouw Gieterijcentrum, beslissing i.v.m. de bouw 
van een gasopslagplaats.  

Het BC ging akkoord met de bouw van een gasopslagplaats onder de 
opschortende voorwaarde dat eerst de noodzakelijke vergunningen 
zijn verleend. 
 

 Verslag van de afgevaardigde van het ZAP bij de Raad van 
Bestuur 
Er waren een drietal punten met relevantie voor onze faculteit, nl. 

− de conceptnota van DOWA rond de implementatie van het 
flexibiliseringsdecreet; 

− de aanstelling van Nicolas Vyncke als gastprofessor bij TW01; 
− de benoeming van Wouter De Raeve als ATP-lid bij TW06. 

 
 Voorstel voor het acroniem van de Faculteit Ingenieurs-

wetenschappen 
Na overleg met de zusterfaculteiten van de K.U.Leuven en de VUB 
wordt nu voorgesteld om als afkorting voor de Faculteit 
Ingenieurswetenschappen het acroniem FirW te gebruiken. 

 
 ATP-vacature 

De Commissie van Vier bracht een gunstig advies uit voor de 
openverklaring van een voltijds ATP-C-mandaat (medewerker – 
technicus) in TW06 vanaf 1 oktober 2005.  

 
 Bouwprogramma 

− aanvraag door de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte tot 
voorlopig gebruik van lokalen in het Plateaucomplex; 

− verbouwing van het hoeklokaal Plateaustraat-Magnelstraat  
2e verdieping tot een PC-klas; 

− aanvraag van TW04 tot ingebruikneming en inrichting tot 
proeflokalen van de aërodynamische toren en een aanpalend 
lokaal van het Technicum; 

− toewijzing van de lokalen op de 5e verdieping op de Campus 
Heymans aan de onderzoeksgroep Cardiovasculaire 
mechanica en biovloeistofdynamica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van dinsdag 17 mei 2005 om 12u30 in 
de vergaderzaal Plateaugebouw (gelijkvloers, linker-
vleugel), Jozef Plateaustraat 22, Gent 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 20/04/2005 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 18/05/2005 
4. Verslag RVB en BC door Peter De Keyzer 
5. Varia 
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