
Verslag van de faculteitsraadvergadering van 16.05.2007 
 
− de Raad gaat akkoord met de adviezen van KCO i.v.m. de aanstelling van 

lesgevers voor 2007-2008; 
− de Raad volgt het voorstel van KCO i.v.m. de financiering van onderwijs-

vernieuwende practicuminfrastructuur voor de verschillende vakgroepen; 
− de Raad beslist dat er in het eerste jaar Bachelor in de Ingenieurs-

wetenschappen verplichte studietesten voor alle wiskunde- en wetenschaps-
vakken worden ingericht; als het behaalde resultaat (in %) van deze testen 
hoger ligt dan het examenresultaat dan telt het voor 4 punten op 20 mee, als 
het lager ligt, telt het voor 2 punten op 20 mee; 

− de Raad stelt unaniem voor om Herbert De Smet m.i.v. 1 oktober 2007 te 
benoemen als voltijds hoofddocent in IR06 (vakgroep Elektronica en 
Informatiesystemen) voor het vakgebied Geïntegreerde Intelligente Sensoren 
en Meettechniek; 

− de Raad stelt unaniem voor om Karen De Clerck m.i.v. 1 oktober 2007 aan te 
stellen als 10% docent (D2) in IR11 (vakgroep Textielkunde) voor het 
vakgebied Textielveredeling; 

− de Raad gaat akkoord met de ambtsreductie van prof. Pascal Verdonck 
(IR15; vakgroep Civiele Techniek) tot 20%; 

− de aanvragen voor uitoefening van nevenactiviteiten door ZAP en AAP in 
2007-2008 worden bij geheime stemming door de Raad behandeld; 

− de Raad geeft zijn goedkeuring voor de hernieuwing van de aanstelling van 
de professoren Bart Merci, Leo Kestens, Stijn Matthys, Dirk Van Goubergen, 
Floris Alkemade, Wim Boydens, Jan Moens, Nicolas Vyncke, Peter Ottoy en 
Jürgen Schneider; 

− aan een aantal gepensioneerde ZAP-leden wordt toelating verleend tot het 
verderzetten van onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten in 2007-2008; 

− de beleidsadviezen van de UGender-stuurgroep worden besproken. 
 
Verslag van de faculteitsraadvergadering van 20.06.2007 
 
− prof. Luc Taerwe wordt bij geheime stemming unaniem verkozen tot 

academisch secretaris van de FirW voor het volgend academiejaar; 
− prof. Julien De Rouck wordt voorgesteld als nieuwe vakgroepvoorzitter van 

IR15 (vakgroep Civiele Techniek); 
− de Raad geeft zijn goedkeuring voor de hernieuwing van de aanstelling van 

de professoren Paul Robbrecht en Dirk Lauwers en van doctor-assistent 
Rino Morent; 

− bij ruime meerderheid van stemmen stelt de Raad voor om Steven van 
Dessel m.i.v. 1 oktober 2007 te benoemen als voltijds docent (D2) in IR01 
(vakgroep Architectuur en Stedenbouw) voor het vakgebied Bouwtechnische 

Ontwerpen mits het verkrijgen van de gelijkwaardigheid van zijn diploma van 
Doctor of Philosophy met het diploma van doctor op proefschrift; Jan Belis 
wordt als tweede kandidaat gerangschikt; 

− de Raad draagt (i) Veronique Van Speybroeck voor als kandidate voor een 
benoeming als voltijds BOF-ZAP-lid in IR17 (vakgroep Toegepaste Fysica) 
voor het vakgebied Moleculaire Modellering  en (ii) Stefaan Vandenberghe 
als kandidaat voor een benoeming als voltijds BOF-ZAP-lid in IR06 
(vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) voor het vakgebied Medische 
Beeldvorming; 

− Jan De Saedeleer, Filip Verplaetsen en Ben Ale worden voorgesteld als 
gastprofessor in IR03 (vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en 
Verbranding), voor het verzorgen van onderwijs in de nieuwe 
postgraduaatopleiding Fire Safety Engineering die in 2007-2008 van start 
gaat; 

− het AP/ATP-beleidsplan 2007-2011 wordt voor de eerste keer besproken; de 
bestedingen die nog in 2007 dienen te gebeuren worden door de Raad 
goedgekeurd; 

− prof. Luc Boullart geeft een toelichting over de werking van het IVPV tijdens 
het laatste jaar. 

 
Verslag van de faculteitsraadvergadering van 29.08.2007 
 
− het AP/ATP-beleidsplan 2007-2011 wordt bij ruime meerderheid van 

stemmen goedgekeurd; 
− Malcolm Forward en Gerhard Rakhorst worden voorgesteld als 

gastprofessor in IR15 (vakgroep Civiele Techniek), naar aanleiding van de 
ambtsreductie van prof. Pascal Verdonck; 

− prof. Hennie De Schepper wordt unaniem aangesteld als coördinator van de 
monitoraatscel. 

 
Verslag van de faculteitsraadvergadering van 19.09.2007 
 
− de academische kalender 2007-2008 van de FirW wordt goedgekeurd; 
− de Raad gaat akkoord met de adviezen van KCO i.v.m. de aanstelling van 

lesgevers voor 2007-2008; 
− prof. Verhoeven geeft toelichting bij een verslag over de onderwijsevaluaties 

door studenten in 2006-2007; student Yannick Clybouw geeft toelichting bij 
het corresponderend verslag van FriS; 

− er wordt een nieuw facultair reglement voor het doctoraat en de 
doctoraatsopleiding besproken en goedgekeurd; 

− de Raad gaat akkoord met de naamswijziging van het ‘Laboratorium voor 
Petrochemische Techniek’ naar ‘Laboratorium voor Chemische Technologie’. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op de 
vergadering van maandag 22 oktober 2007 om 12u30  
in de vergaderzaal Plateaugebouw (gelijkvloers, linker-
vleugel), Jozef Plateaustraat 22, Gent. 
 
 
Agenda 
1. Bespreking van de faculteitsraadvergaderingen d.d. 16.05.2007, 

20.06.2007, 29.08.2007, 19.09.2007 
2. Voorbereiding van de faculteitsraadvergadering d.d. 24.10.2007 
3. Verslag RvB en BC door de ATP-vertegenwoordiger 
4. Varia 
 


