Faculteitsraad CTW, 146ste interne vergadering d.d. 14 september 2010
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Masen (vz.), Damgrave (not.), van der Linden, Slot, Teunissen, Platenkamp

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering en als punt 12 wordt het jaarplan 2011 toegevoegd, tevens krijgt Eduard Pupupin
(Communicatie CTW) na punt 3 de gelegenheid zijn visie te geven op de geplande veranderingen binnen
communicatie.
Agenda:
1. Opening
2. Aanwezigen
3. Vaststellen agenda & notulist
4. Reorganisatie Communicatie ‐ Eduard Pupupin
5. Correspondentie
6. Mededelingen
7. Notulen interne vergadering
8. Onderwijs
‐ Osiris
9. Onderzoek
10. FR Communicatie
11. Jaarplan 2011
12. Lunchlijst
13. W.v.t.t.k
14. Rondvraag
4. Reorganisatie Communicatie ‐ Eduard Pupupin
Pupupin geeft een korte introductie wij hij is en wat zijn functie binnen CTW is. Pupupin is sinds 3 jaar werkzaam
bij de communicatie afdeling van CTW, daar begonnen als enige medewerker, en nu gegroeid tot een afdeling
met 3 medewerkers (2,7 fte). Er is een reorganisatie voor de communicatie afdelingen van de UT gepland,
waarbij het plan is om 1 centrale UT communicatie afdeling te maken. Pupupin voorziet hierin enkele problemen:
‐ Op dit moment onduidelijkheid wat het takenpakket van de verschillende communicatieafdelingen is,
daardoor ook lastig om te vergelijken qua werkbelasting
‐ De ervaring met centralisatie op de UT is niet positief
‐ Lastig om alle taken gelijk te trekken over alle faculteiten
‐ Het doel lijkt meer de centralisatie dan de optimalisatie van communicatie
‐ De kwaliteit loopt risico door minder persoonlijke aandacht
‐ Verdeling taken/budgetten wordt ondoorzichtig
‐ Het grootste issue is de vraag hoe de communicatie afdeling binding houdt met de faculteit.
Verder wordt aangekaart dat 5 jaar geleden de centrale communicatie juist opgesplitst is naar de faculteiten
(waarbij CTW de eerste 2 jaar geen eigen communicatieafdeling had). Pupupin benadrukt dat een reorganisatie
niet per definitie erg is, maar het doel moet wel duidelijk zijn.

40
Er wordt afgesproken dat wij het onderwerp in de externe vergadering bespreken, en als FR een mening vormen
ten aanzien van dit reorganisatie plan.
Tevens vraagt Masen aan de UR wat zij van ons verwachten ‐> Actie Masen
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Slot: wordt er gewerkt aan centrale roosterplaats? Het probleem van meerdere roosterplaatsen is bij Pupupin
bekend en er wordt aan gewerkt
5. Correspondentie
Er is een brief gekomen van GW/MB/EWI aan het CvB over de gang van zaken met de OER. Wij hebben hier in de
zomervakantie onze mening over gevormd. We steunen de brief niet aangezien wij de OER goedgekeurd hebben
in overleg met de decaan, maar zijn wel van mening dat het medezeggenschap niet genegeerd mag worden.
6. Mededelingen
‐

55
7. Notulen interne vergadering
‐ Het punt “IO capaciteit problemen” mag weg.
‐ Actiepunt Verschoof mag weg
‐ Actiepunt jaarplan mag weg
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8. Onderwijs
‐ Er is onduidelijkheid of er nog een bachelorcoördinator IO is, nu van den Boomgaard onderwijsdirecteur
is geworden.
‐ De problemen met het vinden van vakken in Osiris is nog steeds aanwezig
‐ De plagiaatcontrole in BlackBoard staat uit, terwijl deze wel geïnstalleerd is
9. Onderzoek
‐
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10. FR Communicatie
De communicatie van de FR naar de faculteit toe moeten we actueel houden, en als we nieuws hebben dat zo
snel mogelijk communiceren.
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11. Jaarplan
Het jaarplan bestaat vooral uit veel constateringen, en weinig plannen
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Pag 1.
‐
‐
‐

Eerste alinea: 2011 ipv 2010
Hoe communiceren we een University College of Engineering naar mogelijke studenten
Hoe te controleren of de afgestudeerde studenten tevreden waren

Pag 2.
‐
‐

Hoe vinden we de studenten die ondermaats presteren
TOM studenten kunnen niet naar IO ‐> kans voor IO

Pag 3.
‐
‐

Hoeveel tijd kost HCE
Krijgen wij het toetsbeleid te zien

Pag 5.
‐

Waarom wordt hier maar 1 vakgroep genoemd

Pag 9.
‐
‐

Het gebouw blijft issue
De lampen in de toren blijven ’s avonds vaak branden, niet goed voor de energierekening
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12. Lunchlijst
Wegens tijdgebrek wordt de vergadering na punt 11 om 14:15u afgesloten
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13. W.v.t.t.k
14. Rondvraag
15. Actiepunten
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Nr
1.
2.
3.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐medewerkerszetel uitnodigen
Nadenken over aandachtspunten voor dit FR‐jaar
UR vragen wat ze van ons verwachten mbt
reorganisatie communicatie

FR‐CTW

Deadline

Datum
Sept. 2010
14‐09‐2010

Wie
Masen
Allen
Masen
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