
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 19 september 2005  
 
Aanwezig:  
Chris Bonne, Jeanine De Somer, Ria De Temmerman, Robert Gillis, 
René Janssens,  Daniël Lauwers, Johanna Louwagie, Joris Peelman,  
Jan Soons, Veerle Van Beversluys, Hendrika Van Nieuwenhove,  
Muriel Vervaeke, Dries Vincke 
 
Verontschuldigd: Peter De Keyzer, Michel Dupont, Peter Guns 
 
 
1) Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige ATP-vergadering wordt unaniem goedgekeurd. 
 
2) Verslag Faculteitsraad 31 augustus 2005 
 
Het naam van het diploma ‘doctoraat in de toegepaste wetenschappen’ 
werd gewijzigd in ‘doctoraat in de ingenieurswetenschappen’. 
 
Volgende punten werden unaniem goedgekeurd door de Raad: 

- aanstelling van Kristiaan Borret als deeltijds (20%) bezoldigd 
gastprofessor in het vakgebied ‘Ruimtelijke Planning, Stedenbouw 
en Stadsontwerp’ in de vakgroep IR01 (Architectuur en 
Stedenbouw) ; 

- aanstelling van Jürgen Schneider als deeltijds (10%) onbezoldigd 
gastprofessor in het vakgebied ‘Elektrische Staalsoorten’ in de 
vakgroep IR10 (Metallurgie en Materiaalkunde); 

- hernieuwing van de aanstelling van de deeltijdse ZAP-leden, 
bezoldigde en onbezoldigde gastprofessoren en de uitbreiding van 
de deeltijdse mandaten van drie ZAP-leden; 

- gunstig advies van de bouwcommissie i.v.m. de aanvraag van 
IR08 (vakgroep Elektrische Energie, Systemen en Automatisering) 
tot renovatie van de lokalen op de tweede verdieping van het 
gebouw Industriële Scheikunde; 

- mededeling dat atelier 1 (A2.05) in het Plateaucomplex zal 
gerenoveerd worden ter gelegenheid van de verbouwingen op de 
tweede verdieping aan de kant van de Magnelstraat.  

 
 
 

3) Voorbereiding Faculteitsraad 21 september 2005 
 
Het verslag van de AP/ATP-beleidscommissie en het AP/ATP-beleidsplan 
voor de periode 2005-2009 zal ter bespreking worden voorgelegd. 
Voor de ATP-herclassificaties is een provisie aan P-punten voorzien. 
Concreet wordt voorgesteld om in 2005, 2006 en 2007 resp. 0.500, 0.300 
en 0.200 P-punten hiervoor te reserveren. 
 
 
Voor de aanstelling van een deeltijds (10%) onbezoldigd gastprofessor in 
vakgroep IR10 wordt een beoordelingscommissie samengesteld. Het 
voorgestelde ATP-lid in deze beoordelingscommissie is Michel Moors. 
 
 
De aanvragen van gepensioneerde ZAP-leden voor het voortzetten van 
onderzoeks- en/of dienstverleningsactiviteiten gedurende het 
academiejaar 2005-2006 zullen ter bespreking voorgelegd worden. Het 
curriculum van de aanvragers voor de betreffende activiteit wordt 
overlopen met aandacht voor mogelijke nuances in de 
beslissingsmogelijkheden. 
 
 
4) Verslag RvB en BC door Jan Soons 
 
Jan plaatst de interne aanwervingsprocedure tegenover de aanwerving 
via het externe bureau als mogelijkheid om een ATP-vacature in te vullen. 
De vraag stelt zich of het nodig is om beroep te doen op het externe 
selectiebureau ingeval het gaat over het invullen van een ATP-vacature 
met kandidaten die reeds als contractueel personeelslid verbonden zijn 
aan de UGent (gezien het prijskaartje van 8 à 10000 euro per procedure). 
Andere aandachtspunten zijn de overhevelingen van ATP-personeel, het 
geschiktheidonderzoek, potentieelinschatting en de herclassificatie van 
ATP-functies.  
 
Het typecontract en de typeloopbaan voor contractuele ATP-leden werd 
besproken op de vergadering van 7 september 2005.  
 
Op 1 oktober 2005 start de UGent met een nieuwe huisstijl. Hierbij wordt 
voor elke faculteit gebruik gemaakt van een specifieke ‘historische’ kleur. 
Voor de FirW is dit lavendelblauw (PANTONE 272C). 
 
 
 



5) Varia
Er werd tegen 30 september aan de vakgroepvoorzitters een lijst met de 
noden aan opleidingen en technische vorming bij het ATP gevraagd. Het 
kan interessant zijn om uw vakgroepvoorzitter op de hoogte te brengen 
van uw specifieke noden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATP – NIEUWS 

 

 
 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van maandag 17 oktober 2005 om 
12u30 in de vergaderzaal van de FirW, labo Magnel 2de 
verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 904, Zwijnaarde. 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 21.09.2005 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 19.10.2005 
4. Verslag RvB en BC door de ATP-vertegenwoordiger 
5. Varia 
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