
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 23 januari 2006 
 
Aanwezig: Chris Bonne, Jeanine De Somer, Michel Dupont, Hans D’heer, 
Robert Gillis, Peter Guns, Johanna Louwagie, Jan Soons,  
Hendrika Van Nieuwenhove, Gilbert Van Oost, Muriel Vervaeke,  
Dries Vincke. 
 
Verontschuldigd: Daniël Lauwers, Veerle Van Beversluys. 
 
1) Goedkeuring vorig verslag  
 
Na de nieuwjaarswensen wordt het verslag van de vorige ATP-
vergadering unaniem goedgekeurd door de aanwezige ATP-leden. 
 
2) Verslag Faculteitsraad 14.12.2005. 

 
- Over de vraag van prof. B. De Cooman om zijn ambt voor een 

periode van twee jaar te onderbreken gaat de Raad met algemene 
stemmen bij twee onthoudingen akkoord. 

- Het voorstel van de Opleidingscommissie bachelors i.v.m. 
evaluaties in het eerste jaar Bachelor in de Ingenieurs-
wetenschappen heeft veel reactie van de studenten gekregen, tot 
een bericht in de pers toe. Verdere bespreking volgt in de FR van 
maart of april. 

- De raad sluit zich aan bij de adviezen zoals geformuleerd in het 
jaarverslag van de PR-commissie FirW (overzicht van de 
activiteiten in het academiejaar 2004-2005). 

- Het verslag van de Financiële Commissie met voorstellen voor de 
kredietverdeling 2006 wordt, met uitzondering van het inschakelen 
van een jobstudent in de facultaire bibliotheek en rekening 
houdend met de gecorrigeerde bijlagen 4 en 5, unaniem 
goedgekeurd. Eveneens gaat de Raad unaniem akkoord met het 
voorstel om aan de PR-commissie een aparte kostendrager toe te 
kennen. 

- De Raad gaat unaniem akkoord met de adviezen van de facultaire 
bouwcommissie over het gebruik van lokaal A0.29 in het Plateau-
Rozier-complex door AIG en VTK-Alumni vzw. 

 

 
 
3) Voorbereiding Faculteitsraad 25.01.2006 
 
Van 20 tot 29 oktober 2006 vindt de zevende editie van de Vlaamse 
Wetenschapsweek plaats. De Rector richt een oproep aan de faculteiten 
en de vakgroepen om activiteiten in dit kader voor te stellen. 
 
In opvolging van het arrest van het Arbitragehof waarbij aan de UGent 
extra werkingsmiddelen werden toegekend formuleert de AP/ATP- 
beleidscommissie een advies over de besteding van de extra toegekende 
P-punten (5.700) voor de financiering van AAP-mandaten. 
 
De AP/ATP-beleidscommissie formuleert een advies m.b.t. de financiering 
van technische opleidingen van ATP-leden. Dit advies bevat het voorstel 
om voor dit doel jaarlijks een budget van € 4000 ter beschikking te stellen 
van de vakgroepen. 
 
In IR15 en in IR01 wordt een bezoldigd gastprofessor gevraagd, in IR10 
een onbezoldigd gastprofessor, telkens voor een deeltijds (10%) 
mandaat. Het advies van de beoordelingscommissie wordt voorgelegd. 
  
In IR01 is er een aanvraag tot uitoefening van een nevenactiviteit door 
een voltijds assistent. Het advies van de Commissie Nevenactiviteiten 
wordt ter bespreking en ter beslissing aan de Raad voorgelegd. 
 
De overeenkomst tussen de UGent en de VUB m.b.t. de interuniversitaire 
Master (of Science) in de Ingenieurswetenschappen: Biomedische 
Ingenieurstechnieken wordt ter bespreking en beslissing voorgelegd. 
 
In IR04 wordt voor het Vakoverschrijdend project een lesgeverwissel 
voorgesteld voor het academiejaar 2005-2006 (positief advies van 
OCmaWE en van KCO). 
 
Voor de toekenning van een doctoraatstoelage worden lijsten van 
wetenschappelijke uitgeverijen en van andere dan A1-tijdschriften 
voorgesteld. De rector vraagt hierover de facultaire bemerkingen. 
 
  
Bouwcommissie



 
De facultaire bouwcommissie vraagt advies over de aanvraag van IR15 
tot de bouw van een betonnen kuipconstructie op de campus Ardoyen. 
 
Varia 
 
Na de faculteitsraad is een uiteenzetting door prof. P. Kiekens gepland 
over het European Network of Materials Research Centres en de 
koppeling naar het Centrum voor Materiaalstudie en Engineering (CMSE). 
 
4) Verslag RVB en BC door Jan Soons 
 
Jan bespreekt een aantal punten in verband met de functie-
herclassificatie, de bevorderingsprocedures, de competentietesten, de 
potentieelinschatting van ATP-personeel. De verlengde inschrijvings-
termijn voor de competentietesten liep tot 20 januari 2006. Interessante 
informatie op de website van het Personeelsbeleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van maandag 20 februari 2006 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. 25.01.2006 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 22.02.2006 
4. Verslag RVB en BC door de ATP-vertegenwoordiger 
5. Varia 
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