Faculteitsraad CTW, 99e interne vergadering d.d. 19 februari 2008
Verslag 99e interne FR CTW vergadering d.d. 18 februari 2008
Aanwezig:
Afwezig:

Lutters (voorzitter), De Beurs (notulist), Brouwer, Bulsink, Plegt, Van Rij, Stoffels, Ruiter,
Thomas
Masen

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Lutters opent de vergadering en de agenda wordt goedgekeurd.
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4. Correspondentie
- Plegt heeft een vraag over een mail van de Uraad waarin eventueel aankondigen over veranderingen van de
Opleiding Examen Reglement. Eric gaat dit mailtje opzoeken.
- Plegt vraagt zich af of de doorstroom van AT, wat nu onder TNW valt, interessant zou kunnen zijn voor CTW

5. Notulen
De 98e notulen van 5 februari 2008 worden goedgekeurd.
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N.a.v.
Dennis gaat kijken waar fr@ctw.utwente.nl momenteel heen gaat.
Mieke heeft stukje voor de nieuwsbrief geschreven en stelt voor om de uitslag van de enquête/poll in de volgende
nieuwsbrief te plaatsen
6. Actiepunten
Zie onderaan deze notulen.
7. Communicatie/nieuwsbrief
De enquête werkt alleen goed als veel mensen het invullen dus iedereen moet mensen gaan benaderen
(spammen) om het in te vullen
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8. Jaaroverzicht
- Lutters vraag zich af of het laptopgebruik onder studenten al is geëvalueerd en bij hoeveel vakken de laptop nog
echt nuttig is. Hans Bezemer gaat hier als het goed is een presentatie over geven. Ruiter geeft aan dat er
problemen zijn wanneer student een MAC gebruiken, dit komt doordat er geen goede aansluiting is met bepaalde
software pakketten. Lutters stelt dat het didactische doel van de laptops een beetje mist. Er zijn weinig
interactieve colleges waarin goed gebruik wordt gemaakt van de laptops. Het meenemen van de laptop door
studenten wordt volgens Lutters hierdoor ook minder. Het ligt ook een beetje aan het vak, bij sommige vakken
werkt het beter dan andere. Maar de vraag is hoe dit te onderzoeken is. Want de Faculteit verplicht laptops, maar
is dan ook verplicht om het didactische element erin te houden. Dit zou meer gestimuleerd kunnen worden onder
docenten.
9&10 Onderwijs/Onderzoek
- er zijn onduidelijkheden rondom Create. Er zijn al studenten betrokken bij de voorlichting van Create waarbij er
aangegeven is dat het per september gaat beginnen, terwijl het nog niet eens helemaal rond is.
-de regel dat er een publicatie per promotie gemaakt moet worden is moeilijk te implementeren omdat sommige
onderzoeken veel meer journals opleveren dan andere. Daarom is zo’n regel misschien lastig om na te leven.
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11. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Uitzoeken email
13
Nieuwsbrief: Opzet voor ‘introductie FR’ stukje.
15
Aanpassen met ‘positieve’ introductie als poll klaar is

FR-CTW

Deadline
4 maart
18 maart

Datum
18 dec
8 jan

Wie
Dennis
Mieke
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Faculteitsraad CTW, 99e interne vergadering d.d. 19 februari 2008
Notulen OLC (WB alleen nog)
4 maart
18
Nieuwsbrief: Van Lieshout & Ruijter-onderwijs
4 maart
20
Eric zoekt mail van uraad over OER op en stuurt die
4 maart
21
door
Uitslag van enquête in de volgende nieuwsbrief
18 maart
22
Iedereen Spammen om enquête in te vullen
18 maart
23
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