Notities Faculteitsraadsvergadering 30 november 2010
Agenda (Korte agenda ivm dat er slechts 4 mensen aanwezig waren)
‐ Blackboard
‐ Kosten Internet
‐ Externe vergaderingen
‐ Regeerakkoord
Blackboard:
Afgelopen week is blackboard voor 4 dagen offline geweest, dit mag niet kunnen. De back‐up server
werkte niet en de updates moeten op een andere server getest worden. Afgelopen keer was het niet
de fout van bb, maar van ICTS. Vorige keren dat hetzelfde is gebeurd, is beloofd dat Blackboard
verbeterd is, dit is blijkbaar niet het geval. Er moeten een paar dingen gebeuren:
‐ De aankondiging van uitvallen van Blackboard moet duidelijker. (niet alleen op
my.utwente.nl)
‐ Tijdens college‐uren eigenlijk geen aanpassingen van Blackboard.
‐ De back‐up server moet werken. (zoals teletopA en teletopB)
‐ Updates dienen eerst getest te worden. Updates dienen niet op hetzelfde moment bij beide
zijdes gedaan te worden.
Volgens Marc moeten we Janssen hier op aanspreken. Het probleem is echter breder dan alleen de
faculteit, vandaar dat de vraag wie verantwoordelijk is en hoe we die kunnen bereiken.
Î Brenda Æ punten van Blackboard over de interne lijst sturen
Kosten van internet (aangedragen door Brenda):
Alle studenten die op de campus wonen hebben een brief gekregen dat de kosten van Campusnet
omhoog gaan. De reden die hiervoor gegeven wordt, is dat de apparatuur vervangen dient te
worden. Op het moment wordt er 2,5 ton per jaar binnengehaald aan de verkoop van campusnet,
vervanging van de installatie kost 4 ton. Hieruit blijkt dat het een voor de universiteit een manier is
om meer geld binnen te krijgen. Op zich is dit geen punt van de CTW‐FR, maar de vraag ontstond of
CTW ook voor internet betaald en dit dan ook verhoogd wordt met dezelfde/soortgelijke reden.
Externe vergaderingen:
De externe vergaderingen zijn tot nu toe weinig nuttig. Vaak wordt er om vragen heen gepraat en
lijkt er weinig met de opmerkingen gedaan te worden. Doordat we een adviesorgaan zijn, is het lastig
om daadwerkelijke toezeggingen te krijgen, echter is het wel de bedoeling dat we gehoord worden.
Het is belangrijk dat we vaststellen op welke punten we ons willen focussen.
Optie is om een punt ‘stand van zaken’ vast toe te voegen aan de agenda, dan wel de interne, dan
wel de externe vergadering. Hierbij worden teruggekeken op oudere agendapunten waarvan de
leden van de FR of andere betrokkenen aan gewerkt of naar gekeken hebben. Het is dan aan FR‐
leden om hiervoor een lijst bij te houden.
Regeerakkoord:
Welke handtekening moet er onder? Het is prima als Niels zijn handtekening eronder zet.
Î Niels Æ inleveren stuk regeerakkoord

Er is een brief uitgegaan vanuit de UT, ondertekend door het CvB, samen met de andere technische
over het probleem dat het regeerakkoord zal opleveren voor de technische universiteiten. Er gaan
verhalen over aanpassingen voor technische studies, maar dit verhaal wisselt per dag.
Op FR niveau kunnen we niet veel aanpassen aan het regeerakkoord, het is voornamelijk belangrijk
te kijken naar gevolgen op faculteitsniveau. Verdere bespreking in de volgende externe FR‐
vergadering.

