
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 11 december 2006 
 
Aanwezig: Stefaan Bliki, Chris Bonne, Peter De Keyzer, Patrick De Pue,  
Jeanine De Somer, Michel Dupont, Robert Gillis, Peter Guns, Daniël Lauwers, 
Johanna Louwagie, Ivo Michiel, Veerle Van Beversluys, Martin Van Daele, 
Hendrika Van Nieuwenhove, Muriel Vervaeke, Dries Vincke. 
 
Verontschuldigd: Joris Peelman, Jan Soons. 
 
De duur van de vergadering werd beperkt tot ongeveer 30 minuten, om 
voldoende tijd te laten voor de rondleiding in de vakgroep Mechanische 
Constructie en Productie (IR04). 
 
1) Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
2) Voorbereiding van de faculteitsraadvergadering d.d. 13.12.2006 
 
Er zijn twee vragen voor vervanging van ATP-leden die muteren naar de centrale 
diensten: 
- het IVPV vraagt een coördinator in functieklasse A (ter vervanging van 
Marianne Martens); 
- de decaan vraagt een systeembeheerder in functieklasse A (ter vervanging van 
Stan Dossche). 
 
3) Verslag RvB en BC door Peter De Keyzer 
 
Peter bespreekt een aantal punten die aan bod zijn gekomen in de laatste 
vergaderingen van de RvB en/of het BC of die gepland zijn voor één van de 
volgende vergaderingen: 

− goedkeuring van de personeelsformatie 2007 voor de centrale diensten 
− bespreking van de begroting voor 2007 en 2008: de Universiteit krijgt 

extra geld van de overheid 
− geplande oprichting van 5 ‘graduate schools’ met volgende 

doelstellingen:  
o betere begeleiding van doctorandi; 
o creëren van een universiteitsbrede optimale onderzoekscultuur 

door het verhogen van de interactie tussen doctorandi en 
onderzoekseenheden en het aanbieden van onderwijs en 
lezingen op internationaal niveau; 

o verhogen van de internationale zichtbaarheid en profileren van 
de UGent als onderzoeksinstelling 

− in de nieuwe CAO is opgenomen dat opeenvolgende contracten van 
bepaalde duur zoveel mogelijk moeten omgezet worden naar contracten 
van onbepaalde duur. De UGent moet nog uitzoeken hoe dit in de 
praktijk kan gebeuren. 

 
 
4)  Rondleiding in vakgroep IR04 
 
Het bezoek werd ingeleid door prof. Wim De Waele met een uiteenzetting over 
de belangrijkste onderzoekspeilers van de vakgroep. 
Vervolgens was er een rondleiding in de gebouwen van de vakgroep waarbij heel 
wat interessante testapparatuur werd getoond, o.a. voor het testen van 

- slijtage en wrijvingsweerstand van machine-onderdelen; 
- schade door impact van snel bewegende voorwerpen; 
- schade aan vliegtuigmotoren door vogels; 
- sterkte van lasnaden; 
- … 

De rondleiding werd afgerond met een spectaculaire demonstratie van een 
trektest op een grote lasnaad bij -60°C. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noteer alvast in uw agenda: 
 

nieuwjaarsreceptie van de FirW 
op woensdag 24 januari om 16u 
in en rond de faculteitsraadzaal 

(Campus Ardoyen, gebouw 904, 2e verdieping) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers wensen u het allerbeste voor 2007 en 
nodigen u vriendelijk uit op de vergadering van maandag  
22 januari 2007 om 12u30 in de vergaderzaal 
Plateaugebouw (gelijkvloers, linkervleugel), Jozef 
Plateaustraat 22, Gent. 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 13.12.2006 en 08.01.2007 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 24.01.2007 
4. Verslag RvB en BC door de ATP-vertegenwoordiger 
5. Varia 


