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Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 25 mei 2007 

 
De vergadering van mei bevatte de volgende punten met directe relevantie voor de FirW: 
 

1. Strategische alliantie met de VUB 
2. Onderwijs- en examenreglement 
3. Geen predoctorale opleiding meer voor Masters uit de Hogescholen. 

---------------------------------------- 
Strategische alliantie met de VUB 
 
Een intentieverklaring voor het uitwerken van een raamakkoord voor het opzetten van een 
strategische alliantie tussen de VUB en de UGent werd goedgekeurd, nadat dit eerder door de 
Raad van Bestuur van de VUB was goedgekeurd. 
 
De bedoeling is dat deze alliantie aan beide instellingen de mogelijkheid moet bieden om op 
termijn 

• Hun sterke onderzoekszwaartepunten te behouden en uit te breiden 
• Op langere termijn te streven naar rationalisatie en complementariteit in de 

zwaartepuntvorming, zowel op gebied van onderwijs als onderzoek 
       

De alliantie richt zich in eerste instantie tot het Masteraanbod. De alliantie impliceert een 
bepaalde vorm van exclusiviteit in institutionele samenwerking (die nader moet gepreciseerd 
worden). 
 
Het raamakkoord moet tot stand komen vóór 2008. 
 
Er zal gestart worden met een aantal pilootprojecten voor samenwerking in de disciplines Fysica, 
Chemie, Wiskunde, Geologie en Computerwetenschappen/informatica, die hoofdzakelijk met de 
faculteit Wetenschappen zullen uitgevoerd worden. Voor computerwetenschappen wordt onze 
faculteit uiteraard ook betrokken partij. 
 
Onderwijs- en examenreglement 
 
Het Onderwijs- en examenreglement 2007-2008 werd unaniem goedgekeurd. Het bevat een 
aantal aanvullingen en wijzigingen t.o.v. de versie van vorig jaar, o.a. wat betreft de Doctoral 
Schools, de contractvormen, de deliberatiepakketten, regelgeving betreffende non-disclosure, … 
 
Geen predoctorale opleiding meer voor Masters uit de Hogescholen. 
 
Het College van Regeringscommissarissen merkt op dat, volgens art. 14 van het Decreet, aan de 
houders van een masterdiploma van een hogeschoolopleiding geen predoctorale opleiding kan 
opgelegd worden (dit in tegenspraak met een recente beslissing van ons Bestuurscollege). 
 
Wel kan de toelating tot het doctoraat onderworpen worden aan een bijkomend onderzoek. 
 
Deze regelgeving zal aan alle instellingen op dezelfde wijze worden toegepast. 
 
 
 


