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1. Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
2. Verslag van de faculteitsraadvergadering d.d. 18.04.2007 
 
Volgende punten werden behandeld op de vorige FR-vergadering: 
- een aantal programmawijzigingen voor voorbereidingsprogramma’s; 
- toegankelijkheid van vakken via credit- of examencontract; 
- overgangsmaatregelen voor omgevormde opleidingen (van de 2+3-structuur 

naar de 3+2-structuur); 
- voordracht van prof. Krishnaiyan Thulasiraman voor de Interuniversitaire 

Buitenlandse Francqui Leerstoel; 
- n.a.v. een voorstel van de financiële commissie in verband met de 

verrekening van de kosten voor afvalophaling wordt voorgesteld om deze 
problematiek verder te laten bestuderen door de bouwcommissie. 

Daarnaast werd ook het verslag van de ad-hoccommissie ‘gemeenschappelijk 
bacheloronderwijs in de ingenieursopleidingen’ uitgebreid besproken. Het 
voorstel van deze werkgroep werd met ruime meerderheid van stemmen 
goedgekeurd en er werd beslist dat de voorgestelde programmahervorming voor 
de bacheloropleidingen in de ingenieurswetenschappen zal uitgewerkt worden 
door de opleidingscommissie bachelors (OCba). 

 

3. Voorbereiding van de faculteitsraadvergadering d.d. 16.05.2007 
 
Volgende punten staan op de agenda voor de volgende FR-vergadering: 
− aanstelling van lesgevers voor 2007-2008; 
− financiering van onderwijsvernieuwende practicuminfrastructuur; 
− invoering van studietesten in het eerste jaar Bachelor in de 

Ingenieurswetenschappen vanaf 2007-2008; 
− advies over de sollicitaties voor het voltijds ZAP-ambt in IR01 (vakgebied 

Bouwtechnische Ontwerpen); 
− advies over de sollicitatie voor het voltijds ZAP-ambt in IR06 (vakgebied 

Geïntegreerde Intelligente Sensoren en Meettechniek); 
− advies over de sollicitatie voor het deeltijds ZAP-ambt in IR11 (vakgebied 

Textielveredeling); 
− samenstelling van de ad-hocbeoordelingscommissie voor de aanstelling van 

twee gastprofessoren in IR15 n.a.v. de ambtsreductie van  
prof. Pascal Verdonck (IR15); 

− advies over de aanvragen voor uitoefening van nevenactiviteiten door ZAP 
en AAP in 2007-2008; 

− hernieuwing van de aanstelling van een aantal ZAP-leden en 
gastprofessoren; 

− toelating tot verderzetting van activiteiten door gepensioneerde ZAP-leden in 
2007-2008; 

− bespreking van de beleidsadviezen van de UGender-stuurgroep. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op de 
vergadering van maandag 18 juni 2007 om 12u30 in de 
vergaderzaal Plateaugebouw (gelijkvloers, linkervleugel), 
Jozef Plateaustraat 22, Gent. 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 16.05.2007 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 20.06.2007 
4. Verslag RvB en BC door de ATP-vertegenwoordiger 
5. Varia 

 
 


