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Bezoek aan de UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien – UITNODIGING! 
 
Wanneer? Op maandag 19 mei 2008 van 12.30u tot 13.30u 
Waar? Samenkomst in de inkomhal Jozef Plateaustraat 22 
Wat? Presentatie van de historische telescoop uit 1880, bij helder weer 
kijken naar de zon met een speciale telescoop, en een 3D-voorstelling 
Uitleg en begeleiding door een enthousiaste medewerker van de 
sterrenwacht 
 
Wilt u deelnemen aan dit bezoek? Gelieve in te schrijven. Dit kan bij 
Johanna Louwagie (E: johanna.louwagie@ugent.be) tot uiterlijk 12 mei 2008! 
Er wordt geen aparte uitnodiging voor dit bezoek meer rondgestuurd! 
 
Hebt u zelf een idee voor een interessant (labo)bezoek? Laat het ons 
weten! 
 
 

* * * 
 

Bijscholing   
 
Hebt u nood aan bijscholing? Bent u op de hoogte van interessante 
opleidingen die binnenkort georganiseerd worden? Laat het ons weten! 
 
 

* * * 
 

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. 
 
 

* * * 
 

Verslaggeving uit de faculteitsraadvergadering van 23 januari 2008 
 
Michel Moors (IR10 – vakgroep Metallurgie en Materiaalkunde) ontving op  
30 november 2007 het Zegel van de universiteit “Instituto Superior 
Politécnica José Antonio Echeverria” (Havana, Cuba) voor zijn jarenlange 
inzet bij de samenwerking tussen deze universiteit en de UGent. 
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De faculteitsraad heeft het ontslag van prof. Bruno De Cooman (IR10) 
aanvaard. Naar aanleiding van dit ontslag werd meteen een voltijds ambt van 
docent, hoofddocent of hoogleraar in het vakgebied Fysische Materiaalkunde 
in de vakgroep Metallurgie en Materiaalkunde open verklaard. Roger Van 
Hecke zal het ATP in de beoordelingscommissie voor dit vacant ambt 
vertegenwoordigen. 
 
De samenstelling van de beoordelingscommissie voor de aanstelling van een 
20% onbezoldigd gastprofessor in het vakgebied Procesontwerp 
(IR12 - vakgroep Chemische Proceskunde en Technische Chemie)  werd 
goedgekeurd. Marcel Vervust zal het ATP in deze commissie 
vertegenwoordigen. 
 
 
Verslaggeving uit de faculteitsraadvergadering van 20 februari 2008 
 
Er werden een aantal aanpassingen aan de academische kalender  
2007-2008 van de FirW goedgekeurd. De meest actuele versie van de 
facultaire academische kalender is steeds te vinden op de FirW-website: zie 
www.firw.ugent.be > informatie voor docenten & personeel > academische 
kalender faculteit Ingenieurswetenschappen. 
 
De programmawijziging voor de hervorming van de bachelors in de 
ingenieurswetenschappen, waarover reeds sprake in de vorige editie van het 
ATP-nieuws, werd unaniem goedgekeurd. 
 
Sebastian Verhelst (nu voltijds doctor-assistent bij IR03 – vakgroep 
Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding) werd door de 
faculteitsraad voorgedragen voor een aanstelling als deeltijds (10%) docent 
in IR03 voor een opdracht van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke dienstverlening in het vakgebied Alternatieve Brandstoffen 
voor Verbrandingsmotoren. Zijn ZAP-mandaat zal op 1 oktober 2008 starten. 
 
 
Verslaggeving uit de faculteitsraadvergadering van 19 maart 2008 
 
De faculteitsraad heeft gunstig geadviseerd over de voorgestelde 
herinrichting van het gebouw 914 ‘Industriële Scheikunde’ op de Campus 
Ardoyen. Het is de bedoeling dat binnen afzienbare tijd de vakgroep 
Chemische Proceskunde en Technische Chemie volledig ondergebracht 
wordt in de gebouwen 914 en 918 op de Campus Ardoyen. Bijgevolg zullen 
de ruimtes die momenteel door deze vakgroep gebruikt worden in gebouw S5 
(Campus Sterre) en in het Technicum vrijkomen. 
 

* * * 
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UGent-Bestuursnieuws-FLASH 
door Jan Soons 
 
Volgende punten kwamen de afgelopen periode op de agenda van het 
universiteitsbestuur. 
 
Op de raad van bestuur van 22 februari werd de structuur van 
technologietransfer hertekend. Hierdoor krijgt deze dienst een grotere 
zelfstandigheid. De komende maanden zullen gebruikt worden om deze 
nieuwe structuur verder uit te werken en te implementeren. Ook werd de 
strategische samenwerking met de VUB goedgekeurd. Op onderwijs- en 
onderzoeksvlak kunnen er nu via een raamakkoord samenwerkings-
akkoorden worden afgesloten met de VUB. De UGent behoudt echter de 
mogelijkheid om ook later met andere partners nieuwe samenwerkings-
verbanden op te starten. Tot slot werd op deze vergadering ook extra 
middelen toegevoegd aan de P-puntensleutel waardoor er voor de faculteit 
Ingenieurs-wetenschappen een kleine groei van personeelspunten is (3,93 P-
punten). 
 
Op de vergadering van de raad van bestuur van 14 maart werd aan de 
onderwijsraad de opdracht gegeven een uniforme regeling uit te werken 
over hoe er moet omgegaan worden met tekorten voor studenten gezien er 
nu grote verschillen zijn tussen de verschillende faculteiten. Verder werd 
beslist dat de verkiezing voor decaan vroeger zal gebeuren, dit zal 
gebeuren op de faculteitsraad van 14 mei. 
 
Op het bestuurscollege van 14 februari werd een uitbreiding van de capaciteit 
van de kinderopvang aan de UGent voorzien. Deze komen op de site 
Heymans (UZGent) en in Gontrode (Merelbeke). Een mogelijkheid die ook 
naar voren geschoven werd (indien haalbaar) is een crèche op de site 
Zwijnaarde in samenwerking met de stad Gent. Dit laatste moet echter nog 
verder uitgewerkt worden. 
Tot slot werd ook de regeling voor het behoud van DICT-accounts voor 
gepensioneerde ATP-leden versoepeld (BC  28/02): voor iedereen blijft de 
account nog 2 jaar bruikbaar na pensionering en na deze twee jaar kan op 
expliciete vraag dit nog verder verlengd worden. 
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Ten slotte… een warme oproep aan alle geïnteresseerden  
 

 
VERKIEZINGEN van de vertegenwoordigers van het ATP in 

− de Raad van Bestuur (3 plaatsen) 
−  de FirW-faculteitsraad  (8 plaatsen !!) 

 
 
Indienen van de kandidaturen: van maandag 7 april 2008 tot en met vrijdag 
11 april 2008, tussen 9 en 16 uur, in bureau 2.02B, oud rectoraatsgebouw,  
2e verdieping, Sint-Pietersnieuwstraat 25. 
 
Verkiezingsperiode: van maandag 5 mei 2008 (9 uur) tot en met vrijdag  
9 mei 2008 (14 uur). De stemming gebeurt elektronisch via het intranet van 
de UGent. 
 
Iedere kiezer zal op het dienstadres met een oproepingsbrief uitgenodigd 
worden tot deelname aan de verkiezingen en zal daarbij een pincode 
ontvangen. Deze pincode verleent toegang tot het stemonderdeel van de 
verkiezingsapplicatie.  
 
Proclamatie van de uitslag op dinsdag 13 mei 2008. 
 
De mandaten vangen aan op 1 oktober 2008 met een duur van 4 jaar. 
 
Meer info op http://www.ugent.be/verkiezingen2008. 
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ATP – NIEUWS 
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