
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 19 maart 2007 
 
Aanwezig: Patrick De Pue, Michel Dupont, Robert Gillis, Peter Guns,  
Ellen Lammens, Daniël Lauwers, Johanna Louwagie, Jan Soons, Dries Vincke. 
 
Verontschuldigd: Chris Bonne, Jeanine De Somer, Joris Peelman,  
Veerle Van Beversluys, Hendrika Van Nieuwenhove, Muriel Vervaeke. 
 
 
 
 
1. Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
2. Verslag van de faculteitsraadvergadering d.d. 21.02.2007 
 
- Naast een hele reeks programmawijzigingen met voorstellen voor kleine 

aanpassingen van eerder administratieve aard werd eveneens het voorstel 
voor wijziging van de benaming van de opleiding ‘Master in de Ruimtelijke 
Planning’ naar ‘Master in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning’ 
goedgekeurd. 

- De Raad heeft ingestemd met het voorstel van de decaan om éénmalig het 
samenwerkingsverband ‘Gents Afrika Platform’ te ondersteunen door de 
toekenning van € 500. 

- De Raad is akkoord gegaan met de inrichting van het facultair 
PhDsymposium in het academiejaar 2007-2008 en de toekenning van de 
gevraagde financiële ondersteuning. 

- Voor wat betreft de bouwprogramma’s werden volgende punten besproken: 
o visie op de nabije en toekomstige huisvestiging van de faculteit 

Ingenieurswetenschappen, zoals opgenomen in het verslag van de 
Bouwcommissie FirW; als eerste actiepunt zal DGFB op de hoogte 
gebracht worden van de opgesomde onmiddellijke noden in de 
verschillende vakgroepen; 

o de vraag van IR06 (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) 
voor het tijdelijk gebruik van enkele lokalen in gebouw 914 op de 
Campus Ardoyen werd goedgekeurd; 

o de vraag van IR18 (vakgroep Technische Bedrijfsvoering) tot 
verbreking van de huurovereenkomst met de vzw CIM-CIL voor 
lokaal A 0.12 in gebouw 903 op de Campus Ardoyen en toewijs van 
het lokaal aan IR18 werd eveneens goedgekeurd. 

 

3. Voorbereiding van de faculteitsraadvergadering d.d. 21.03.2007 
 
Volgende punten staan op de agenda voor de volgende FR-vergadering: 
- samenstelling van de ad-hocbeoordelingscommissie voor de aanstelling van 

vijf deeltijdse bezoldigde gastprofessoren in IR03, naar aanleiding van de 
oprichting van de postgraduaatopleiding Fire Safety Engineering; ATP-
vertegenwoordiger in deze commissie is Paul Carion (IR03); 

- voordracht van Tom Dhaene voor een benoeming als hoogleraar in het 
vakgebied ‘Distributed Scientific Computing’ in IR05; 

- voordracht van Chris Develder voor een aanstelling als 10% docent in het 
vakgebied ‘Multimedianetwerken’ in IR05; 

- standpunt van CWO i.v.m. het aantal promotoren bij een FirW-doctoraat. 
 
4. Verslag RvB en BC door Jan Soons 
 
Functieherclassificatie ATP – stand van zaken 
Op het bestuurscollege van 22 maart zullen voor de eerste keer een reeks 
voorstellen voor ATP-functieherclassificatie behandeld worden. Het 
bestuurscollege kan beslissen over voorstellen tot graad B. Over de voorstellen 
voor herclassificatie naar A beslist de raad van bestuur. 
Ongeveer 1 op 4 van de aanvragen komen in aanmerking voor herclassificatie. 
De betrokkenen werden op de hoogte gebracht van de besluiten van de ATP-
functie-evaluatiecommissies. Zij die niet akkoord gaan met het resultaat kunnen 
nog gehoord worden en eventueel beroep aantekenen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op de 
vergadering van maandag 16 april 2007 om 12u30 in de 
vergaderzaal van het Plateaugebouw (gelijkvloers, 
linkervleugel), Jozef Plateaustraat 22, Gent. 
 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 21.03.2007 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 18.04.2007 
4. Verslag RvB en BC door de ATP-vertegenwoordiger 
5. Varia 

 
 


