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Vers
slag
4 ve
ergaderin
ng OLC-S
S&C
dinsdag
g 14 mei 2013,14::00 uur
de

aanwezig:

Johannes va
an Dijk (voorrzitter), Gjerrit Meinsma, Peter Breedvveld (later), Erik
E Portema
a,
OLD), Maartten Korsten (publieke
Jan Willem Polderman
P
(O
(
tribbune; lid exam
mencommissie S&C)
S
en Mira
ande van der Kooij (griffie
er).

Afw
wezig z.k.:

Wesley Roo
ozing

1. Opening
De voorzitte
er opent de vergadering
v
e
en heet de aa
anwezigen welkom.
w
2. Verslag verrgadering 10
0 april 2013
Het verslag wordt ongew
wijzigd vastg esteld.
Naar aanleid
ding van:
Er zijn geen
n vragen/opm
merkingen.
De actiepun
nten worden
n besproken:
2: De voorziitter heeft ditt aan de OKC
C gevraagd; de OKC hee
eft geantwooord dat ze beide vakken
zullen evalu
ueren. Afvoerren.
3: nog niet gedaan;
g
dit speelt
s
in kwa rtiel 1B.
4: nog niet gedaan.
g
5: gedaan; afvoeren.
a
6: afvoeren;;
7: loopt, wacchten op rea
actie
8: nog niet gedaan;
g
9 en 10: ged
daan; afvoeren;
gen
3. Mededeling
Er zijn geen
n mededeling
gen.
4. Concept-OER S&C 201
13
Meinsma ge
eeft aan dat hij
h al een tijd
d geleden een document heeft opgestteld met de verschillen
v
tussen onze
e OER en de Model 3TU OER. De laa
atste is een richtlijn
r
van 33TU: het is de bedoeling
onze OER hierop
h
aan te
e passen. De
e OLD zegt dat
d de romp-O
OER gezameenlijk is met Delft en
Eindhoven; alleen de ap
pendices zijn van ons. Als
s je de romp-OER wilt aaanpassen kan dat alleen
als Eindhoven en Delft akkoord
a
gaan
n.
14:23 uu
ur: Breedveld
d arriveert
De 3TU TER
R (TEACHIN
NG AND EXA
AMINATION REGULATIO
ONS MSc S&
&C) wordt do
oorgenomen:
Art 23 (Tran
nsitional regu
ulations): dit zzou eigenlijk
k in de appen
ndix moeten w
worden opge
enomen
Art. 4 (Admiission to the programme)): Het is ondu
uidelijk wat de
d kolom “Coonditional free admittance
e”
betekent. Brreedveld is van
v mening d
dat deze kolo
om kan worden weggelatten. De OLD gaat
navragen wat de beteke
enis is van de
eze kolom.
udenten van Eindhoven hun
h examenpprogramma moeten
Art. 5 (Curriculum): Hier staat dat stu
doorgeven voordat
v
ze aa
an hun opdra
acht beginne
en. Bij de UT
T is dit eerderr. Er moet wo
orden
opgenomen
n dat UT-stud
denten binne
en 3 maand na
n aanvang een
e examenpprogramma ter
goedkeuring
g moeten voo
orleggen bij d
de examenc
commissie.
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Art. 6 (Language): “Educ
cation” moett zijn “Teaching”
Art. 8 (Validity of examin
nations): Meiinsma geeft aan
a dat hier 2 punten bij moeten:
- schriftelijke
e tentamens dienen gedu
urende een termijn
t
van 2 jaar te wordden bewaard
d;
- er moet ietts worden ge
ezegd over 3
3D werkstukk
ken.
Men is van mening
m
dat er
e ook iets m
moet worden opgenomen over het bew
waren van sttageverslage
en.
Art. 9 (Oral examinations): de comm
missie is van mening
m
dat moet
m
wordenn opgenomen
n dat er niet
meer dan éé
én student te
egelijk wordt getentamine
eerd. Er hoefft niet wordenn opgenome
en dat de
student rech
ht heeft op de
e aanwezigh
heid van een tweede examinator.
Art. 11 (The
e right to insp
pect the resu lts): De laats
ste zin hoeft niet gewijziggd te worden.
Art. 13 (Ada
aptations to assist
a
studen
nts with disbility): De commissie is vann mening dat de
genoemde termijnen
t
kun
nnen blijven staan. In lid 3 kan “the Dean”
D
blijven staan.
Art. 17 (The
e times and frrequency of the degree audit):
a
Meinsma vraagt off we hier een
n frequentie
moeten opn
nemen. Bij we
et moet dit te
enminste twe
ee keer per ja
aar zijn. Meinnsma vindt het
h raar om
tegen een student
s
te zeg
ggen: nu heb
b je aan alle eisen voldaa
an, maar je m
moet een hallf jaar wachte
en
op de officië
ële uitslag.
Art. 20 (App
peals and objjections): bij de UT is de termijn waarrbinnen bezw
waar kan worden gemaakkt
6 weken. De
eze termijn moet
m
hier worrden opgeno
omen.
Art. 23, lid 6 kan blijven staan.
APPENDIX
Art. 2 (Comp
position of th
he degree pro
ogramma): “of at most 30
0 EC” moet zzijn “of at mo
ost 29 EC”.
Kansrekenin
ng wordt kom
mend jaar vo or het laatst gegeven. Ko
orsten gaat uuitzoeken hoe lang Staticca
voor WB no
og wordt aang
geboden.
Art 4 (Specialisations an
nd specialisa
ation-linked subjects): Bre
eedveld heefft hierover ee
en brief
gestuurd na
aar de OLC (z
zie ook de no
otulen van 10 april; agen
ndapunt 4). V
Voor beide sp
pecialisaties
hoeft er nog
g slechts één
n verplicht va
ak opgenome
en te worden: Philosophyy of Engineerring.
Art. 5 (Electtive subjects)): “Time Seri es Analysis” vervangt “System Identiification and Parameter
Estimation”.. Bij “Homolo
ogation coursses” moet “C
Control Engineering, 4 EC
C” worden toe
egevoegd.
Dynamical Systems
S
moe
et hier verwijjderd worden
n.
15:26 uu
ur: Korsten ve
ertrekt
Art. 6 (Intern
nship / Litera
ature Study / Graduation Work): De OLD
O
vraagt w
wat remaining
g componentts
zijn en wat wordt
w
bedoeld met gradu
uation work? Met graduattion work wo rdt het Final Project
bedoeld. “Graduation su
upervisor” mo
oet zijn “Fina
al Project sup
pervisor”.
Art. 7 ( Stud
dy Programm
me): “Graduattion work” moet zijn “Fina
al Project”.
5. W.v.t.t.k.
Er zijn geen
n punten.
6. Rondvraag
Er zijn geen
n vragen.
7. Sluiting
De voorzitte
er sluit de verrgadering om
m 15:32 uur.

Actiepuntenlijs
st
Nr
3

Omschrijjving
Met Breed
dveld overleg
ggen over zijjn rol (die van Meinsma) bij
Modeling & Simulation
n

Uit veerg.

Vera
antwoordelijjke

24/10//2012

Mein
nsma
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4
7
8
11
12

Heuvelinkk inlichten ov
ver vervallen Inleiding Strromingsleer als
a
homologa
atievak.
Standaard
d tekst OLC-websites, me
et opmerking
gen, doorsturen
naar BOB
B met verzoek te laten ve rtalen door vertaalbureau
v
u
Met De Willigen
W
overle
eg plegen ovver literatuuro
opdracht en
hierbij EE betrekken
Opvolger zoeken voorr lidmaatscha
ap OLC

24/10//2012

Kors
sten
(gee
en lid OLC)

10/4/22013

griffier

10/4/22013

Kors
sten

10/4/22013

Rooz
zing

