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Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 16 februari 2007 

 
De vergadering van 16 februari 2007 bevatte de volgende punten met relevantie voor de FirW: 
 

1. Het Methusalem-initiatief 
2. Graduate schools: naamswijziging 
3. Wetenschapscommunicatie en -popularisatie 
4. Aanstelling van Renaat De Sutter als bezoldigd gastprof 
5. Evaluatieprocedure voor beheerders 

---------------------------------------- 
Het Methusalem-initiatief 
 
Dit initiatief komt van de Vlaamse regering en moet met BOF-middelen worden gefinancierd. 
De bedoeling is excellente en toonaangevende ZAP-leden een langdurige financiering toe te 
kennen onder de vorm van een lump sum, in plaats van de huidige permanente struggle for 
money. 
Enkele specifieke punten: 

• Het gaat over langlopende financiering, van 500.000 EUR tot 2.000.000 EUR per jaar 
(gericht wordt op 1 MEUR/jaar), mogelijk tot aan het emeritaat of pensioen. 

• Het gaat over het tweede deelkader (hoogleraren en gewoon hoogleraren). 
• De promotor dient minstens 80 % actief te zijn bij de UGent, met inbegrip van het UZ, 

VIB, IMEC, IBBT, VLGMS. 
• Toekenning voor een periode van 7 jaar, met mogelijkheid tot hernieuwing na evaluatie. 
• De selectie is op basis van een oproep en beoordeling van de voorstellen door een 

internationaal panel. 
• In 2007: misschien een 6-tal gevallen aan de UGent. 

 
Graduate schools: naamswijziging 
 
De werkgroep “Graduate schools” heeft een gewijzigd voorstel voorgelegd aan de raad. De 
schools zullen “Doctoral Schools” genoemd worden (unaniem goedgekeurd). Voorts werden een 
aantal wijzigingen voorgesteld in de naamgeving van sommige schools (“Law” toevoegen bij 
Arts and Humanities, nieuwe namen voor Life Sciences and Medecine en Natural Sciences ipv 
Pure Sciences); deze werden door een meerderheid goedgekeurd. 
 
Wetenschapscommunicatie en -popularisatie 
 
Er wordt een werkgroep ingesteld (voorgezeten door de Rector, en waarin o.m. drie decanen van 
resp. alfa, beta en gamma zitten) met als doel de inspanningen voor wetenschapscommunicatie 
en –popularisering op een permanente basis te ondersteunen. De werkgroep is een permanent 
adviesorgaan en geeft advies aan het Bestuurscollege inzake wetenschapscommunicatie en  
–popularisering. 
De werkgroep stuurt een Expertisecel aan, met o.a. als voorgenomen taken: 

• Het opzetten van een “wetenschapswinkel”. De wetenschapswinkel biedt een 
interfacepunt naar buiten (voor non-profitorganisaties) langs waar bijvoorbeeld thesissen, 
stages of zelfs contractonderzoek tot stand kunnen komen.  

• Het inventariseren van facultaire en centrale initiatieven i.v.m. wetenschapscommunicatie 
en –popularisering; en de resultaten hiervan ter beschikking stellen via een website. 
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• Expertisedatabank voor de pers opstellen: moet directe toegang tot de wetenschapper of 
de expertise door de pers mogelijk maken. 

• Opzetten van “Steljevraag.be” naar Nederlands model. 
 
 
Aanstelling van Renaat De Sutter als bezoldigd gastprof 
 
Renaat De Sutter werd (unaniem) aangesteld als deeltijds (20 %) bezoldigd gastprofessor met 
ingang van 19 februari 2007 t.e.m. 30 september 2009, met een opdracht van academisch 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het vakgebied milieubeleid. 
 
Evaluatieprocedure voor beheerders 
 
De raad heeft de evaluatieprocedure voor de beheerders goedgekeurd.  
Deze procedure houdt in dat de beheerders om de twee jaar geëvalueerd worden op basis van een 
tweejaarlijks doelstellingendocument.  
De beoordeling gebeurt door een groep van minstens 8, hoogstens 10 personen waaronder de 
rector, de vice-rector en een externe evaluator. 
Twee opeenvolgende of in totaal drie ongunstige evaluaties kunnen leiden tot ontslag. 
 


