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1) Goedkeuring vorig verslag  
 
Het samenvattend verslag van de FR-vergaderingen d.d. 21.06.2006,  
30.08.2006 en 20.09.2006 wordt overlopen. Er zijn hierover geen bijkomende 
vragen of opmerkingen. 
 
 
 
2) Voorbereiding Faculteitsraad 18.10.2006 
 
Voor het academiejaar 2006-2007 is de samenstelling van de facultaire 
permanente commissies opgelijst per commissie.  
 
Het activiteitenverslag 2005-2006 van de facultaire ombudspersonen, 
(onderverdeeld in tussenkomsten; aanbevelingen aan de studenten; 
aanbevelingen aan de lesgevers en algemene vaststellingen) wordt ter 
bespreking voorgelegd. Het voorbije academiejaar werd de taak van 
ombudspersoon (voor de studenten van onze faculteit) opgenomen door  
prof. B. Dhoedt en prof. J. Degrieck. Voor het volgende academiejaar worden 
dezelfde professoren opnieuw voorgedragen door de studentenvertegen-
woordigers. 
 
De lijsten met de voorstellen tot aanstelling van lesgevers voor het academiejaar 
2006-2007 zijn ter bespreking en beslissing beschikbaar. 
 
Het rapport over de onderwijsevaluatie 2005-2006 door de FirW-studenten 
wordt ter bespreking voorgelegd aan de Raad. De analyse bevat als 
opmerkingen (i) dat de participatiegraad heel behoorlijk was en (ii) dat het aantal 
dossiers dat een eindbeoordeling krijgt in de categorie ‘goed of zeer goed’ 82% 
bedraagt, wat wijst op de hoge kwaliteit van het geboden onderwijs binnen de 
FirW. 
 

Het rapport door de facultaire doctoraatsopleidingscommissie over de 
doctoraatsopleiding toont in het overzicht dat er in 2005-2006  
142 ingeschrevenen waren voor de doctoraatsopleiding, dat er 68 geslaagden 
waren voor de doctoraatsopleiding en dat er 73 doctoraten behaald werden 
waarvan 49% met doctoraatsopleiding. 
 
Het voorstel tot oprichting van het samenwerkingsverband ‘Gents Afrika 
Platform’ (GAP) wordt ter bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de Raad. 
Onze faculteit participeert in dit samenwerkingsverband via de vakgroep 
Architectuur en Stedenbouw (prof. Johan Lagae). 
 
Naar aanleiding van het gewijzigd reglement van de uitvoeringsmodaliteiten 
voor ambten van het assisterend academisch personeel (bestuurscollege van 
6 juli 2006) dient de Raad een voorstel van standaardformulieren voor de 
taakomschrijving voor assistenten en doctor-assistenten goed te keuren. 
 
In een verslag van de Financiële Commissie wordt de vraag van de vakgroep 
Architectuur en Stedenbouw (IR01) voor de toekenning van een voorafname van 
€ 25000 op de FirW-werkingsmiddelen uiteengezet en goedgekeurd. 
 
Er wordt advies gevraagd i.v.m. de toewijs van lokalen van de 
onderzoeksgroep IBITECH. Het voorstel van toewijs laat de vrijgekomen ruimtes 
bij IR15 in deze vakgroep blijven, de vrijgekomen ruimtes bij IR06 gaan naar 
WE08. 
 
 
 
 
3) Verslag RvB en BC door Jan Soons 
 
Jan beantwoordde een aantal vragen over de functieherclassificatie waarvan de 
lopende procedure dient afgewerkt worden in de commissies, zodat de nieuwe 
provisies voor de toekomst juist kunnen ingeschat en vastgelegd worden. 
 
In de Associatie Universiteit Gent zal het directiecomité een uitgebreide 
beslissingsbevoegdheid toegemeten krijgen. 
 
In de rectorale bouwplannen zouden vooral nieuwbouwprojecten en 
renovatieprojecten met op termijn blijvende financiële impact voorrang krijgen. 
Het dossier van de wachtvergoedingen voor de beschikbaarheid na de 
diensturen (voor bv. werknemers bij DICT, DGFB …) is ter bespreking voor 
uitbreiding naar de vakgroepen. 
 



Verder vermeldt Jan nog het dossier Financiering Hoger Onderwijs en de in de 
maak zijnde nieuwe CAO, die een stijging van de loonschalen met 1% zou 
bevatten en de werkzekerheid van contractuele personeelsleden zou verbeteren. 
 
 
 
4) Varia 
 
Aansluitend op de volgende ATP-vergaderingen wordt een rondleiding voorzien 
in een vakgroep of labo. Na de vergadering op 20 november 2006 is een bezoek 
aan het labo Textielkunde voorzien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op de 
vergadering van maandag 20 november 2006 om 12u30 in 
de vakgroep Textielkunde, Technologiepark-Zwijnaarde 
907. 
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