Faculteitsraad CTW, 156ste interne vergadering d.d. 15 februari 2011
Notulen interne FR vergadering dinsdag 15 februari 12:40
Aanwezig: Iedereen

1. Opening
2. Vaststellen agenda & notulist
a. Onkosten faculteitsraad
b. Verkiezingen
c. Notulen extern
3. Correspondentie
a. Komt via mail
4. Mededelingen
5. Notulen interne vergadering
a. Brenda: Voor het punt beperking studievertraging is weinig inpunt
geweest
6. Notulen extern
a. Mark: Het stuk over het Imperial College kan er beter uit, lijkt
me niet handig dat dat erin blijft staan.
b. Het standpunt van het CvB ten opzichte van de bezuinigingen staan
wel in de notulen, maar we weten nog steeds niet wat het
standpunt van Rikus nu echt is. Dat gaan we vragen.
c. Brenda: Er staat dat mijn bacheloropdracht afgekeurd was, dat is
niet waar.
d. Over BB: JW: Er staat dat een uitgebreid contract te duur was,
maar we moeten gewoon het standpunt innemen dat het opgelost moet
worden.
7. Onkosten faculteitsraad
a. Marc: het declareren van deze kosten kan via Joke, echter doe dit
op het eind aangezien het papierwerk van een declaratie al
waarschijnlijk 20 euro kost.
8. Verkiezingen
a. Alle studentleden zullen uit de FR stappen ivm stages en
studieredenen, Thijs weet het nog niet.
b. De medewerkersleden willen wel blijven zitten. Vooral nu met de
hervormingen.
9. Onderzoek participatie medezeggenschapsraden UT
a. We (FR’s en UR) gaan elkaar op de hoogte houden ten opzichte van
de hervormingen. CvB heeft aangegeven dat het alleen met de URaad
gaat praten. De UR wil dus nu graag input van de FR’s. Onze
mening dient naar Rikus gestuurd te worden met een cc naar de
URaad. Er zal nog een document komen met alle data van
besluitmomenten.
10. Onderwijs
a. Blackboard
b. OER
i. Al het commentaar van de OLC’s en de FR zal samengevoegd
worden door lisette. Zo kan CTW als geheel front naar voren
treden met commentaar en kan het CvB dit moeilijk
verwerpen.
ii. De FR heeft instemmingsrecht, we zullen een aantal
belangrijke punten eruit pakken en deze bespreken met
Rikus.
iii. Thijs zal het commentaar van de FR samenvoegen en
rondsturen. AP Thijs
c. Voorkomen studievertraging
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i. Er zijn nog een aantal punten door Thijs ingebracht. Dit
zal samengevoegd worden en aan Rikus gegeven worden.
Onderzoek
a. IO Visitatie: Er zijn geruchten dat deze niet positief is, dit
gaan we aan Rikus vragen.
FRCommunicatie
a. Marc: Ik zou graag de emailadressen van de borrelcommissies
willen hebben. Die van Isaac Newton is Erik Krämer, van Concept
is bbb@concept.utwente.nl
Overige FR aandachtspunten
W.v.t.t.k
Rondvraag
a. Ruben: In HT1100 wordt nu college gegeven, echter soms is het
dusdanig druk dat er niet genoeg stoelen zijn.
Niels: Geef dit aub snel door aan de onderwijscommissaris, die
kan dit fixen.
Genie: Dit moet de docent ook gewoon doen.
Sluiting

