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Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 15 december 2006 

 
De vergadering van 15 december 2006 bevatte de volgende punten met relevantie voor de FirW: 
 

1. Goedkeuring academische kalender 2007-2008 
2. Een voorstel voor de oprichting van Graduate Schools 
3. Reductie tot 10% van het mandaat van G. Van Eetvelde 
4. Uitbreiding van het mandaat tot 20% van H. Peiffer 

---------------------------------------- 
Goedkeuring academische kalender 2007-2008 
 
De academische kalender voor het komend academiejaar werd goedgekeurd. Alleen enkele 
uitdovende opleidingen in de rechten en de tandheelkunde verlopen nog volgens een 
jaarsysteem, alle andere opleidingen zijn omgeschakeld op het semestersysteem. 
 
Het jaar begint op 24/9/2007, en het volgende op 22/9/2008. 
 
Een voorstel voor de oprichting van Graduate Schools 
 
Een lange bespreking werd gewijd aan de oprichting van zg. Graduate Schools, die een 
gestructureerde ondersteuning moeten bieden aan doctoraten, en de huidige structuren 
(doctoraatsopleiding, doctoraatsbegeleidingscommissie, …) vervangen.  
Een aantal basiskenmerken: 

• In tegenstelling tot wat de naam betekent in bijvoorbeeld de Verenigde Staten zullen zij 
alleen de doctoraten betreffen.  

• De bedoeling is drievoudig: (1) de kwaliteitszorg van het doctoraat ondersteunen via 
gestructureerde begeleiding, een flexibel opleidingsaanbod en kwaliteitsnormen voor het 
examen; (2) grotere visibiliteit creëren voor het doctoraal onderzoek en (3) de 
onderzoekscultuur bevorderen. 

• Over de plaats en de modaliteiten van de predoctorale opleiding blijft de tekst mistig… 
• Wordt gefinancierd tegen 150.000 EUR per school + een centrale ondersteuning 
• Het zou gaan over een 5-tal scholen: Cultuur- en Menswetenschappen, Maatschappij- en 

gedragswetenschappen, Ingenieurs- en Bio-ingenieurswetenschappen, Exacte 
Wetenschappen en Biomedische en Gezondheidswetenschappen.  

• De scholen vallen niet samen met de faculteiten. Sommige faculteiten leveren doctoraten 
af die horen in meerdere scholen. 

• De voorgestelde naam werd door een aantal leden in vraag gesteld, omdat hij qua 
betekenis niet overeenstemt met wat b.v. in de US gangbaar is. Alternatieven zijn: 
Doctoral School, PhD School, Onderzoeksschool (NL) + Doctoral School,… 

 
De raad heeft zich akkoord verklaard met de principes. Een concreter uitgewerkt voorstel zal 
later ter goedkeuring voorgelegd worden (bedoeling is te starten in 2007). 
 
Reductie tot 10% van het mandaat van G. Van Eetvelde 
 
De FirW heeft voorgesteld het mandaat van Greet Van Eetvelde per 1-1-2007 te reduceren tot 
10% onderzoek, wegens haar aanstelling als stafmedewerker onderzoek bij de AUGent. De raad 
is hiermee akkoord gegaan. 
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Uitbreiding van het mandaat tot 20% van H. Peiffer 
 
De FirW heeft voorgesteld het mandaat van gastprofessor H. Peiffer te verhogen van 10% tot 
20% wegens het ontslag van dr. Peter Van Impe, om diens onderwijs te verzorgen. 
 
De raad is hiermee akkoord gegaan. 
 
 


