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Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 7 juli 2006 

 
De vergadering van 7 juli 2006 bevatte een relatief groot aantal agendapunten met directe 
relevantie voor de FirW, die in twee rubrieken thuishoren: 
 
1. Aanstellingen/benoemingen/verlengingen voor 2006-2007 
 
2. Verdeling van bijkomende punten arbitragehof 
---------------------------------------- 

 
 

1. Aanstellingen/benoemingen/verlengingen voor 2006-2007 
 
Dit was een lange lijst van punten die in eerder hoog tempo werd doorlopen wegens de omvang 
van de agenda. Op één na werden alle voorstellen goedgekeurd. Hier volgt een overzicht van de 
lijst. Wanneer getallen vermeld werden geeft dit het resultaat van de stemming weer onder de vorm 
(voor/tegen/onthouding). 
 
IV/DPO/ZAP/IR01 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Ingediende kandidaturen voor een 
voltijds ambt van docent of hoofddocent in het vakgebied telecommunicatie-software. 
Filip De Turck (29/0/0) werd benoemd tot docent D1. 

IV/DPO/ZAP/IR02 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Ingediende kandidatuur voor een 
deeltijds ambt (20 %) van docent of hoofddocent in het vakgebied procesontwerp.  
Jacques Grootjans (28/0/1) werd aangesteld als 20% HD2 (21/1/5) t/m 30/9/2010. 
 
IV/DPO/ZAP/IR03 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Ingediende kandidatuur voor een 
deeltijds ambt (10 %) van docent of hoofddocent in het vakgebied hoogfrequent systeemontwerp.  
Xing-Zhi Qiu (28/0/1) werd benoemd tot 10% D2 (22/3/2). 

IV/DPO/ZAP/IR04 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Ingediende kandidaturen voor een 
deeltijds ambt (10 %) van docent of hoofddocent in het vakgebied computerarchitectuur.  
Dit dossier werd teruggetrokken omdat het niet-voorstellen van een van beide kandidaten 
onvoldoende werd gemotiveerd, en bovendien de motiveringstekst verkeerd kon geïnterpreteerd 
worden. 

IV/DPO/ZAP/IR05 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Ingediende kandidatuur voor een 
deeltijds ambt (10 %) van docent of hoofddocent in het vakgebied elektromagnetisme.  
Luc Knockaert (28/1/0) werd benoemd tot 10% HD1 (27/1/0). 

IV/DPO/ZAP/IR06 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Aanvraag van een onbezoldigd deeltijds 
gastprofessor in de vakgroep Elektrische Energie, Systemen en Automatisering tot het bekomen 
van zijn ontslag.  
Unaniem goedgekeurd. 

IV/DPO/ZAP/IR07 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Voorstel tot aanstelling van een 
onbezoldigd deeltijds gastprofessor in de vakgroep Metallurgie en Materiaalkunde  
Johan Paul (28/0/0) werd aangesteld voor 10%  t/m  30/9/2011 
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IV/DPO/ZAP/IR08 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Voorstellen tot verlenging van 
aanstelling van twee bezoldigde deeltijdse gastprofessoren.  
De aanstelling van Charlotte Nys (26/0/0) werd verlengd t/m 30.9.2008 
De aanstelling van Filip Gheysens (26/0/0) werd verlengd t/m 30.9.2009 

IV/DPO/ZAP/IR09 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Voorstel tot uitbreiding van de opdracht 
van een tijdelijk deeltijds docent (10 %) tot 20 %.  
De opdracht van Eric Laermans werd verhoogd tot 20 % t/m 30.9.2008 

IV/DPO/ZAP/IR10 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Voorstellen tot hernieuwing van de 
tijdelijke aanstelling van twee deeltijdse hoofddocenten en vier deeltijdse docenten 
Met globale stemming (26/0/0): 
De aanstelling van Guy Châtel werd verlengd t/m 30.9.2010 
De aanstelling van Jozef De Man werd verlengd t/m 30.9.2010 
De aanstelling van Greet Maenhout werd verlengd t/m 30.9.2011 
De aanstelling van Jean-Marie Noterdaeme werd verlengd t/m 30.9.2011 
De aanstelling van Walter Van Hove werd verlengd t/m 30.9.2011 
De aanstelling van Hendrik Vanmaele werd verlengd t/m 30.9.2011 

IV/DPO/ZAP/IR11 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Voorstel tot reductie tot 20 % van de 
opdracht van een tijdelijk deeltijds hoofddocent (30 %).  
De opdracht van Leo Kestens werd gereduceerd tot 20% (24/0/0) 

IV/DPO/ZAP/IR12 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Voorstel tot verlenging van aanstelling 
van een tijdelijk deeltijds docent (40 %).  
De aanstelling van Greet Van Eetvelde  (26/0/0) werd verlengd  t/m 30.9.2009 

IV/DPO/ZAP/IR13 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Ingediende kandidaturen voor een 
deeltijds ambt (10 %) van docent of hoofddocent in het vakgebied ontwerp van elektronische 
schakelingen. 
Jan Doutreloigne (25/0/0) werd benoemd tot  10% D2 (24/0/2) 

IV/DPO/ZAP/IR14 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Voorstel tot aanstelling van een 
onbezoldigd deeltijds gastprofessor (10 %) in de vakgroep Bouwkundige Constructies.  
Wim Moerman (26/0/0) werd aangesteld t/m 30.9.2009 

IV/DPO/ZAP/IR15 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Voorstel tot verlenging van aanstelling 
en tot omzetting van een onbezoldigd in een bezoldigd deeltijds gastprofessoraat in de vakgroep 
Bouwkundige Constructies.  
De aanstelling van Daniël Goossens (26/0/0) werd omgezet en verlengd t/m 30.9.2009 

IV/DPO/ZAP/IR16 Faculteit Ingenieurswetenschappen – Voorstel tot verlenging van de tijdelijke 
uitbreiding van de opdracht van een tijdelijk deeltijds docent.  
De uitbreiding van aanstelling van Peter De Neve (27/0/0)  werd verlengd  t/m 30.9.2007 
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2. Bijkomende punten arbitragehof 
 
De UGent heeft 2,578 M€ extra toelage gekregen voor 2007 naar aanleiding van een klacht 
ingediend door de UGent bij het arbitragehof. Dit bedrag komt overeen met 55 personeelspunten. 
Het voorstel dat werd goedgekeurd (23/0/0) stipuleert dat deze punten voor het grootste gedeelte 
naar de faculteiten zullen gaan, voor de aanwerving van bijkomend AP; 4,4 punten worden 
gereserveerd voor 4 A-posities bij de directies DOWA en DOZA.  
 
De punten naar de faculteiten worden opgesplitst in 3 categorieën: 
1. Elke faculteit krijgt 1,9 pt voor het creëren van een vacature (D-HD-HL) voor een bijkomend 

AP-lid met een uitgesproken onderzoeksprofiel (type BOF-prof) (totaal 20,9 pt). De 
faculteiten moeten hiervoor zelf een voorstel van wetenschapsdomein voorstellen. De 
bedoeling is zeer duidelijk extra competentie aantrekken, waar mogelijk van buiten, en niet te 
vervallen in het ‘repareren van accidenten’. De voorstellen van de faculteiten zullen 
gezamenlijk internationaal gepubliceerd worden. Kandidaten zouden minstens 3 jaar 
postdoctorale ervaring moeten hebben.  

2. Onderbezette faculteiten krijgen extra punten om hun graad van onderbezetting versneld weg te 
werken (totaal 10 pt). De FirW krijgt hier niets. 

3. Het resterend bedrag (19,7 pt) wordt over de faculteiten verdeeld volgens de verdeelsleutel. De 
FirW krijgt hiervan 2,78 pt. 

 
Onze faculteit krijgt dus in totaal 4,68 pt bij, wat meer is dan de inlevering van 3,28 pt die we 
hebben moeten doen. Wij moeten ons beleidsplan aanpassen en beide bedragen er in opnemen, en 
een goed onderbouwd voorstel formuleren voor de nieuwe vacature voor punt 1. 


