
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 18 april 2006 
 
Aanwezig: Chris Bonne, Peter De Keyzer, Jeanine De Somer, Hans D’heer, Robert 
Gillis, Daniël Lauwers, Ivo Michiel, Joris Peelman, Hendrika Van Nieuwenhove,  
Dries Vincke. 
 
Verontschuldigd: Michel Dupont, Johanna Louwagie, Jan Soons,  
Veerle Van Beversluys. 
 
1) Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige ATP-vergadering wordt unaniem goedgekeurd door de 
aanwezige ATP-leden. 
 
2) Verslag Faculteitsraad 22.03.2006 

 
In verband met de in te nemen standpunten rond de academisering van de 
hogescholen wordt de samenwerking van onze faculteit met de faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen voorgesteld. Er wordt voorgesteld om hiervoor een 
gezamenlijke commissie samen te stellen. 
 
De raad gaat unaniem akkoord met de voorstellen van KCO in verband met de 
aanstelling van lesgevers voor opleidingsonderdelen van 2006-2007. 
 
De samenstelling van de beoordelingscommissie voor het aanstellen van een 
deeltijds (10%) onbezoldigd gastprofessor in het vakgebied ‘Combinatoriële 
Methodologieën in het Materiaalonderzoek’ bij IR10 wordt goedgekeurd. Michel 
Moors (IR10) zal het ATP vertegenwoordigen in deze commissie. 
 
Het evaluatieverslag van het zesde UGent-FirW-doctoraatssymposium 
(30.11.2005) wordt toegelicht door Krista Nerinckx (nieuwe voorzitter van het 
organiserend comité). Zij vraagt de nodige financiële steun voor het organiseren 
van het PhD-symposium in 2006-2007; de raad gaat hiermee unaniem akkoord. 
 
De Commissie van Vier heeft een gunstig advies uitgebracht voor een ATP-C-
vacature (gr. 3) voor een halftijds administratief medewerker in IR08. 
 
De raad bevestigt het positief advies van de facultaire bouwcommissie in 
verband met (i) de aanvraag van IR15 tot het bouwen van een proefput op de 
campus Ardoyen en (ii) het toewijzen en renoveren van lokalen voor de 
praktijkassistenten voor de begeleiding van de eerstejaarsstudenten. 
 

3) Voorbereiding Faculteitsraad 19.04.2006 
 
De decaan heeft de professoren Bart Verschaffel (IR01) en  
Willem Wieme (IR17) aangeduid als vertegenwoordigers voor de FirW in het 
Sarton Comité. 
 
Voor het onderwijs van volgend academiejaar wordt het advies van KCO 
voorgelegd voor: 
• de halftijdse/deeltijdse indeling van de opleidingen 
• de semesterindeling voor opleidingsonderdelen (OO) 
• de mogelijkheid tot inschrijving via credit- of examencontract voor OO 
• de tweede examenkans van OO 
• de doceertaal van OO 
• het bijzonder studiegeld voor Master-na-Masters 
 
Het verslag van de ZAP-evaluatiecommissie FirW over de taakomschrijvingen 
van ZAP en gastprofessoren wordt ter bespreking en beslissing voorgelegd. 
 
Het document ‘De FirW binnen de Associatie UGent’ zal besproken worden. 
Daarbij zal de raad gevraagd worden in te stemmen met de volgende 
standpunten: 
• behoud van twee ingenieursprofielen (industrieel en burgerlijk ingenieur) 

zowel in de bachelor- als de masterfase 
• transparantie en herkenbaarheid in titulatuur van industrieel en burgerlijk 

ingenieurs 
• invulling van studieduurverlenging voor industrieel ingenieurs 
• geen duplicering van onderzoekssystemen of versnippering van onderzoeks-

middelen, maar samenwerking tussen de universiteit en de hogescholen 
• behoud van één doctoraat, nl. aan de universiteit. 
 
Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor de samenstelling van de 
gezamenlijke commissie van de FirW en de FBW (zie vorige FR). 
 
Om de dienstverlening t.o.v. de faculteiten en de vakgroepen te verhogen en de 
beschikbare middelen optimaal aan te wenden werd door DGFB een nieuwe 
procedure uitgewerkt voor het aanvragen en opvolgen van werken. 
Voortaan worden alle aanvragen voor werken via de vakgroepvoorzitter aan de 
directeur DGFB gericht. Deze aanvragen worden om de twee maanden 
gebundeld voorgelegd aan de decaan van de faculteit die tijdens een 
daaropvolgend overleg met de heer Callaert van DGFB de opportuniteit van de 
werken bespreekt en de prioriteitsvolgorde vastlegt. 
 



 
4) Verslag RvB en BC door P. De Keyzer 
 
Het BC heeft beslist om het mandaat van de directeurs van DOWA, DOZA, DBZ, 
DPO, DICT en DGFB te hernieuwen. Het mandaat van de directeur DFIN wordt 
niet verlengd. Er wordt een procedure opgestart om een nieuwe directeur voor 
DFIN aan te werven. 
 
Voor de ATP-leden met een contract van onbepaalde duur is het voortaan 
mogelijk om te muteren (en te bevorderen) naar statutaire betrekkingen van de 
UGent, op voorwaarde van 4 jaar dienstanciënniteit. Over de contractuelen van 
bepaalde duur wordt binnenkort onderhandeld. 
 
De procedure van generieke functieherclassificatie werd goedgekeurd en zal 
voor het eerst toegepast worden voor de redders. 
 
De interne rapporten van potentieelinschatting blijven voorlopig bestaan, maar 
zouden een nieuwe invulling krijgen. Een alternatief voorstel van de vakbonden 
is loopbaanbegeleiding (advies over een mogelijke loopbaan, advies bij mutaties, 
enz.). 
 
Op 27 april 2006 zal er in Gent een betoging zijn tegen de financieringsplannen 
van de minister van onderwijs. De rector heeft opgeroepen om massaal 
aanwezig te zijn. 
 
De geslaagden van de testen voor het behalen van een extern rapport van 
potentieelinschatting kunnen een gemotiveerde aanvraag tot functieher-
classificatie indienen op het decanaat, dit tot 2 mei 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van maandag 22 mei 2006 om 12u30 in 
de vergaderzaal van het Plateaugebouw (gelijkvloers, 
linkervleugel), Jozef Plateaustraat 22, Gent. 
 
Agenda 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 19.04.2006 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 24.05.2006 
4. Verslag RvB en BC door de ATP-vertegenwoordiger 
5. Varia 
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