
Een nieuwe wending… 
 
Omdat de maandelijkse ATP-vergaderingen aan onze faculteit steeds minder 
succes kennen en minder volk trekken werd besloten om deze vergaderingen 
voorlopig niet meer in te richten. De ATP-vertegenwoordigers∗ staan er wel op 
om u op de hoogte te houden van wat er reilt en zeilt binnen de faculteit 
Ingenieurswetenschappen, binnen de universiteit en binnen de associatie. Dit 
nieuws wordt u gebracht door de regelmatige verspreiding van ons 
informatieblad ‘ATP-nieuws’. U zal daarin ook zien dat er zeer binnenkort en in 
de toekomst labobezoeken en opleidingen voor alle FirW-ATP-leden 
georganiseerd en gepland worden.  
We wensen u alvast veel leesgenot bij deze eerste versie van het vernieuwde 
FirW-ATP-nieuws!  
 

* * * 
 
Bezoek aan het Testcentrum voor gevelelementen 
 
Wanneer? Op maandag 19 november 2007 van 12.30u tot 13.30u 
Waar? Technicum Sint-Pietersnieuwstraat 41; samenkomst in de inkomhal van 
het Plateaucomplex, Jozef Plateaustraat 22 
Wat zal er te zien zijn?  

- testbank voor ramen en deuren (bepaling van de luchtdichtheid, reactie 
op windbelasting, bepaling van de waterdichtheid na een pulsatieproef) 

- allerhande proefopstellingen (afschuifproef op raam- en deurprofielen 
met thermische isolatiebrug) 

- schokproef op ramen en deuren (inbraakpreventie) 
Uitleg en uitvoering van de proeven door Redgy Huwel en Antoine De 
Poortere (IR03 – vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding) 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ De verkozen ATP-vertegenwoordigers van de FirW zijn: 
- Chris Bonne (IR04, T: 09 2643249, E: chris.bonne@ugent.be) 
- Jeanine De Somer (IR11, T: 09 2645746, E: jeanine.desomer@ugent.be) 
- Michel Dupont (IR51, T: 09 2643728, E: michel.dupont@ugent.be) 
- Daniël Lauwers, voorzitter (IR17, T: 09 2643825, E: daniel.lauwers@ugent.be) 
- Johanna Louwagie (IR11, T: 09 2645736, E: johanna.louwagie@ugent.be) 
- Jan Soons (T: 0479 766009, E: jan.soons@ugent.be) 
- Hendrika Van Nieuwenhove (T: 09 2647950, E: hendrika.vannieuwenhove@ugent.be) 
 

Geplande bezoeken: Cleanrooms (begin 2008), Sterrenwacht (mei 2008). 
Ideeën voor bezoeken: rondleiding in het Plateau-Rozier-complex, bezoek aan 
het UGent-permanentiecentrum, bezoek aan de vakgroep Architectuur en 
Stedenbouw, aan de afdeling waterbouwkunde, aan IBiTech (Instituut voor 
Biomedische Technologie), … 
 
Hebt u zelf een idee voor een interessant labobezoek: laat het ons weten! 
 
 

* * * 
 
Bijscholingscursus ‘Veilig omgaan met gassen’ 
 
Organisatie door de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
(IDPBW) en de Directie Personeel en Organisatie (DPO) in samenwerking met 
de firma Air Liquide. 
Wanneer? Op 4 december 2007 van 13.30u tot 16.30u 
Waar? Campus De Sterre, gebouw S5 (IR12 – vakgroep Chemische 
Proceskunde en Technische Chemie) 
Voor wie? Voor alle FirW-personeelsleden die frequent op de werkvloer in 
contact komen met gassen. 
Meer informatie bij Daniël Lauwers, T: 09 2643829, E: daniel.lauwers@ugent.be 
Inschrijven kan eveneens bij Daniël Lauwers, tot 27 november 2007. 
 
Ideeën voor andere opleidingen: opleiding rond het nieuw laboreglement, … 
 
 

* * * 
 
Vacatures in de faculteit 
 
Op de website van de FirW (www.firw.ugent.be) vindt u onder de link ‘vacatures’ 
(in het gedeelte ‘over FirW’) een overzicht van de vacante betrekkingen bij de 
faculteit, de universiteit en de associatie. 
 
Naar aanleiding van de mutatie van Geert Roels naar de Universiteitsbibliotheek 
is er momenteel een vacature ‘deskundige multimedia’ (ATP-B) binnen de 
vakgroep Architectuur en Stedenbouw (IR01). In de loop van de week van  
19-23 november 2007 zal informatie over deze functie terug te vinden zijn bij de 
interne statutaire ATP-functies van de UGent. 
 
 
 



 
 
Verslaggeving uit de faculteitsraadvergadering van 24 oktober 2007 
 
* Samenstelling van de permanente facultaire commissies voor het academiejaar 
2007-2008 (beh. Stagecommissie > verschoven naar een volgende vergadering) 
 
De samenstelling, de vergaderdata en de notulen van de facultaire commissies 
zijn terug te vinden op de FirW-website www.firw.ugent.be > facultaire sites > 
raden en commissies. 
 
Overzicht van de ATP-leden in de facultaire commissies voor 2007-2008 
- AP/ATP-beleidscommissie (voorzitter: prof. L. Taerwe): Chris Bonne,  

Daniël Lauwers en Johanna Louwagie 
- Bevorderingscommissie ZAP (voorzitter: prof. D. De Zutter): Johanna Louwagie 
- Bibliotheekraad (voorzitter: prof. E. D’Hollander): Freddy Du Seuil en  

Anne-Mieke Osselaer 
- Bouw- en Milieucommissie (voorzitter: prof. J. Melkebeek): Chris Bonne 
- Commissie AP-nevenactiviteiten (voorzitter: prof. D. De Zutter): Daniël Lauwers 
- Commissie van Vier (voorzitter: prof. D. De Zutter): Daniël Lauwers 
- CWO-Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (voorzitter: prof. L. Dupré): 

Johanna Louwagie 
- Computercommissie (voorzitter: prof. K. De Bosschere): Danny Van 

Rysselberghe 
- Financiële Commissie (voorzitter: prof. P. De Visschere): Muriel Vervaeke 
- Internationaliseringscommissie (voorzitter: prof. R. De Keyser): Annelies 

Vermeir 
- KCO-Kwaliteitscel Onderwijs (voorzitter: prof. R. Verhoeven): Ine Deprouw 
- PR-commissie (voorzitter: prof. P. Verleysen): Hendrika Van Nieuwenhove en 

Annelies Vermeir 
- SAC-Studentenaangelegenhedencommissie (voorzitter: prof. L. Taerwe): 

Claudine Meuleman en Katrien Rotman 
 
* Prof. Joris Degrieck en Bart Dhoedt werden door de studenten opnieuw 
voorgedragen als effectieve facultaire ombudspersonen voor het academiejaar 
2007-2008. Prof. Hendrik Van Landeghem zal optreden als plaatsvervangend 
facultair ombudspersoon. 
 
* Op de FirW-website, onder informatie voor docenten en personeel, zijn een 
aantal tijdlijnen voor studenten, lesgevers en voorzitters van vakgroepen en 
opleidingscommissies beschikbaar. Deze tijdlijnen werden besproken en 
goedgekeurd door de faculteitsraad en geven een overzicht van wat er van de 
verschillende instanties op welk moment verwacht wordt. 

 
* Guang Ye werd door de faculteitsraad voorgedragen voor een aanstelling als 
onbezoldigd gastprofessor in de vakgroep Bouwkundige Constructies (IR14). 
Guang Ye zal naar alle waarschijnlijkheid tegen eind 2007 aangesteld worden 
voor een onderzoeksopdracht in het vakgebied ‘Numerieke Betontechnologie’ 
voor een termijn van 5 jaar. 
 
* De samenstelling van de ad-hocbeoordelingscommissie voor een vacante 
betrekking van 10% docent of hoofddocent in IR07 (vakgroep Telecommunicatie 
en Informatieverwerking) voor het vakgebied Stochastische Prestatie-analyse 
van Heterogene Telecommunicatienetwerken werd goedgekeurd. Philippe 
Serbruyns zal het ATP in deze commissie vertegenwoordigen. 
 
 

* * * 
 
 
UGent-Bestuursnieuws-FLASH 
door Jan Soons 
 
Op de vergadering van het Bestuurscollege van 18 oktober werd toelichting 
gegeven over de toekomst van de Associatie UGent na de voltooiing van het 
academiseringsproces in 2013. Tegen die tijd zullen de geacademiseerde 
opleidingen van de hogescholen bij de universiteit gevoegd worden en 
ondergebracht worden in aparte faculteiten. Naast deze nieuwe faculteiten zullen 
er ook 3 ‘colleges’ opgericht worden. Deze zullen instaan voor de inrichting van 
de professioneel gerichte bachelors.  
Het PPS-project Kantienberg/Overpoort (i.v.m. studentenhuisvesting en een 
restaurant) werd verder toegelicht. 
 
Op de vergadering van de Raad van Bestuur van 9 november werd de 
personeelsformatie voor de FirW goedgekeurd. Voor het ATP zijn er 0,3 P-
punten voorzien voor functieherclassificaties in 2008.  
Ook de facultaire werkingsmiddelen werden vastgelegd, deze bedragen voor 
2008 voor de FirW € 1215353.  
Verder werd er beslist dat de oproep voor de verkiezingen van  de 
vertegenwoordigers in de faculteitsraden en de Raad van Bestuur per post zal 
gebeuren en niet via e-mail.  
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