
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 17 oktober 2005  
 
Aanwezig: Chris Bonne, Michel Dupont, Hans D’heer, Peter Guns, 
Johanna Louwagie, Jan Soons, Martin Van Daele, Dries Vincke 
 
Verontschuldigd: Jeanine De Somer, Daniël Lauwers, Joris Peelman, 
Hendrika Van Nieuwenhove 
 
 
 
1) Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige ATP-vergadering wordt unaniem goedgekeurd. 
 
 
 
2) Verslag Faculteitsraad 21 september 2005 
 
- Professor Boullart geeft een boeiende demonstratie over het gebruik 
van streaming video bij het onderwijs dat verzorgd wordt door het Instituut 
voor Permanente Vorming. 
- De definitieve versie van de academische kalender FirW voor het 
academiejaar 2005-2006 wordt goedgekeurd. 
- Het AP/ATP-beleidsplan 2005-2009 wordt na de toelichting door de 
voorzitter van de AP/ATP-beleidscommissie unaniem goedgekeurd. 
- De door KCO voorgestelde nieuwe afkortingen voor studiejaren, 
opleidingen en opleidingscommissies in de BaMa-structuur worden door 
de Raad unaniem goedgekeurd. 
- Er worden voor een aantal opleidingsonderdelen nieuwe lesgevers 
voor het academiejaar 2005-2006 aangesteld. 
- De Raad volgt het positief advies van KCO met betrekking tot het 
voorstel om een vakantiecursus wiskunde voor nieuwe studenten in te 
richten. 
 
 
3) Voorbereiding Faculteitsraad 19 oktober 2005 
 
Evolutie van het aantal generatiestudenten UGent en FirW: de stand 
van zaken op 10 oktober 2005. 
Het globale aantal generatiestudenten binnen de UGent stijgt in het 
academiejaar 2005-2006 met 13% ten opzichte van vorig academiejaar.  
 

 
 
De Gentse universiteit wordt dit jaar ongeveer 10% groter dan de 
Leuvense, althans voor wat betreft het aantal generatiestudenten. 
Het aantal UGent-FirW-generatiestudenten is met 17.1% toegenomen ten 
opzichte van vorig jaar. 
 
De slaagcijfers in het academiejaar 2004-2005 bedragen voor de 
Bachelor in de Ingenieurswetenschappen 37% in het eerste jaar en 77% 
in het tweede jaar. Voor de Bachelor in de Ingenieurswetenschappen: 
Architectuur is dit 40% in het eerste jaar en 86% in het tweede jaar. 
 
De samenstelling van de facultaire commissies voor het academiejaar 
2005-2006 staan ter bespreking en beslissing op de agenda. 
 
De aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de FirW-
examencommissies van het academiejaar 2005-2006 en de 
stemgerechtigdheid van deze voorzitters en secretarissen ligt ter 
bespreking en beslissing voor. 
  
De beoordelingscommissie voor de aanstelling van een deeltijds (10%) 
bezoldigd gastprofessor in het vakgebied ‘CAD’ in vakgroep IR01 dient 
te worden samengesteld; een ATP-lid uit vakgroep IR01 zal in deze 
commissie zetelen. 
 
Dit academiejaar zullen drie opleidingsonderdelen uit de specialisatie-
opleiding Kennis- en InformatieManagement (KIM) gedoceerd worden 
door lesgevers van onze faculteit. Hiertoe wordt het voorstel tot een 
tijdelijke uitbreiding van de mandaten van prof. Patrick Bergmans en 
prof. Herman Tromp en het advies hieromtrent van de AP/ATP-
beleidscommissie voorgelegd. 
 
De studentenvertegenwoordigers dragen voor het academiejaar 2005-
2006 opnieuw prof. B. Dhoedt en prof. J. Degrieck voor als facultaire 
ombudspersonen. 
 
De jaarlijkse rapportering FDOC inzake de doctoraatsopleiding binnen 
de faculteit bevat de lijst van de geslaagden in 2004-2005 en een 
overzichtstabel. Deze laatste vermeldt dat er in 2004-2005 172 studenten 
ingeschreven waren voor de doctoraatsopleiding, 42 studenten de 
doctoraatsopleiding met succes afrondden en 54 doctoraten behaald 
werden, waarvan 37% mét doctoraatsopleiding. 
 



Bouwcommissie: 
 vraag van IR03 voor het aanpassen van het serverlokaal (lokaal 

3.02, blok 4, Technicum); de facultaire bouwcommissie heeft 
hierover een positief advies uitgebracht. 

 vragen van IR10 in verband met de toewijzing en het herinrichten 
van lokalen in het gebouw Metallurgie op de Campus Ardoyen; 
hierover zal de voorzitter van de facultaire bouwcommissie ter 
zitting toelichting geven. 

 
 
Hanneke Pyck, medewerkster van het Centrum voor Genderstudies, zal 
na afloop van de FR-vergadering een presentatie geven over de man-
vrouw-statistieken binnen de UGent en de faculteit Ingenieurs-
wetenschappen. 
 
 
4) Verslag RvB en BC door Jan Soons 
 
Jan behandelt een aantal punten uit het verslag van het Bestuurscollege 
van 22 september 2005 en 6 oktober 2005. Verder wordt de stand van 
zaken in verband met de functieclassificatie van het ATP-personeel op 
“kassen” nog eens overlopen. 
 
De tweejaarlijkse evaluaties van het ATP-personeel worden veronder-
steld afgerond te zijn tegen 31 oktober 2005. 
 
 
 
 
Mededeling van de decaan aan alle ATP-leden 
 
Op 6 september 2005 werd in het kader van het ARAB (Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescherming) door de Federale 
Overheidsdienst ‘Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg’ een 
inspectiebezoek gebracht aan het Plateaugebouw en andere gebouwen 
van de faculteit. Daarbij werd het volgende opgemerkt: 
*** gevaarlijke stoffen en preparaten mogen NIET bewaard worden in 
verpakkingen van levensmiddelen (art. 14 van het KB van 11 maart 
2002) **** 
 
 
 
 

 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van maandag 21 november 2005 om 
12u30 in de vergaderzaal Plateaugebouw (gelijkvloers, 
linkervleugel), Jozef Plateaustraat 22, Gent. 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad 19 oktober 2005 
3. Voorbereiding Faculteitsraad 23 november 2005 
4. Verslag RvB en BC door de ATP-vertegenwoordiger 
5. Varia 
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