Faculteitsraad CTW, 109e interne vergadering d.d. 1 juli 2008
Aanwezig:
Afwezig:

de Beurs, Brouwer (voorzitter), Lutters, Masen, Ruiter, Stoffels (notulist), Thomas
Bulsink, Plegt, van Rij

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Brouwers opent de vergadering. De vergadering zal kort gehouden worden, een aantal mensen moeten tijdig weg.
Het is de laatste voor de vakantie periode, er moet even gekeken worden wat er ligt voor na de vakantieperiode.
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4. Correspondentie
Marc heeft een hele berg correspondentie gehad en dit aan iedereen gemeld via mail (bedankt Marc voor het
intypen van alle ‘titels’). Niemand vond de stukken echter belangrijk genoeg lijken om te lezen.
5. Mededelingen
Brouwer, de Ruiter en Stoffels zijn naar de borrel van het CvB ter ere van de afsluiting van het collegejaar
geweest. Er was een speech van Flierman over de route die de UT in wil zetten. Het CvB was naar Laussane
geweest om te kijken hoe de EPFL het doet. Het bezoek was zeer positief en de UT wil een dergelijke route als
hen volgen, het blijkt ook mogelijk te zijn. In Laussane was men zeer positief.
6. Notulen intern dd 17 juni 2008 en actiepunten
Geen opmerkingen, actiepunten waren er niet meer. De notulen worden goedgekeurd.
7. Notulen extern dd 17 juni 2008
Notulen zijn wederom nog niet binnen. We moeten er wellicht op blijven aandringen dat we ze toch echt voor de
volgende interne vergadering, dwz binnen twee weken willen hebben.
De belangrijkste punten van de externe vergadering worden uit het geheugen gevist: De visitatie en de Studenten
statuten waren besproken. Tevens was er een uitgebreide toelichting van Janssen op wat de faculteit wil gaan doen
met de uitslag van de ergernissenpoll. We moeten wel even in de gaten houden of alle actiepunten terug te vinden
zijn op de notulen en ook daadwerkelijk aangepakt worden (kantineprijzen, stopcontacten, werkplekken klaar in
september). Actiepunt
8. Onderwijs
De vooraanmeldingen lopen iets terug tov een paar weken eerder. Dit is niet heel erg omdat ze alsnog veel hoger
zijn dan vorig jaar. Er ontstond een discussie over bindend studieadvies. Moet dat er wel of niet komen.? Kan het
wel of moet de lat dan zo laag gelegd worden dat iedereen hem haalt? Mentoren zouden dan veel belangrijker
worden en zouden beter aangestuurd moeten worden. Zou het nieuwe systeem OSIRIS daarvoor gebruikt kunnen
worden? Deze discussie brengt naar voren dat het mentoraat eigenlijk wel beter geregeld kan worden de
faculteitsraad wil dit wel oppakken. Actiepunt
Ook komt naar voren dat de brieven die de studenten krijgen na hun eerste studiejaar weleens wat aangepast
mogen worden. Actiepunt
Het laptop verhaal ligt er nog. Er is nog niets mee gedaan. In de eerstvolgende externe vergadering na de vakantie
brengen we dit ter sprake .In de vakantie zal er waarschijnlijk toch niet zoveel gebeuren. Actiepunt
9. Onderzoek
Op dit moment niets bijzonders.
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10. Evaluatie gang van zaken FR
Bijna iedereen in de raad was nieuw aan het begin van afgelopen jaar en daardoor was het even wennen aan de
gang van zaken. Tevens viel in het begin de externe vergadering een paar keer uit waardoor het ook allemaal wat
minder vlot ging. Ook zijn er niet veel dingen geweest waar de FR inspraak in had. Toch heef t iedereen het idee
dat er wel wat bereikt is. De ergernissenpoll bv heeft een hoop bruikbare resultaten opgeleverd. Iedereen heeft wel
het idee dat er vaak te weinig tijd is om stukken behoorlijk te lezen. Dit komt omdat het veel is en niet altijd
duidelijk is wat wel en niet belangrijk is en ook omdat ze vaak te laat komen (dit is een van de grootse ergernissen
van de FR). Verder heef t iedereen ook zijn eigen drukke bezigheden en komt dit er een beetje naast.
11. W.v.t.t.k
We gaan zelf een overdrachtsborrel organiseren tussen de oude en nieuwe faculteitsraad. Brouwer pikt dit op. Het
wordt vrijdag 29 augustus 2008 om 15.00 uur. De plaats wordt tzt bekend gemaakt
12. Rondvraag
Niets voor de rondvraag
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13. Actiepunten
Voor de agenda van na de vakantie:
- Notulen extern checken of erop staar wat er met de ergernissen wordt gedaan en ook in de gaten houden
of dit gebeurt.
- Laptop verhaal aankaarten op de eerst volgende externe vergadering.
- Mentoraat aan de orde stellen, kan het naders, beter?
- Brieven die de studenten aan het einde van het eerste studiejaar krijgen aanpassen.
Allemaal een fijne vakantie en tot ziens bij de borrel!
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