Kenmerk: 394.169

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 30 mei 2011
(formulering ter vergadering vastgesteld)

1.

Verslagen en besluiten (agendapunt 2a)
Het verslag van de CvB-vergadering d.d. 23-05-2011 wordt vastgesteld.

2.

Gedragscode ICT- en Internetgebruik Studenten (agendapunt 3)
Het College van Bestuur besluit de Gedragscode ICT- en Internetgebruik Studenten
Universiteit Twente 2011 vast te stellen

3.

Regeling Nevenwerkzaamheden Universiteit Twente (agendapunt 4)
Het College van Bestuur besluit de “Regeling Nevenwerkzaamheden Universiteit
Twente” in beginsel vast te stellen en deze voor formeel overleg voor te leggen aan
het OPUT. Als dit overleg niet tot inhoudelijke wijzigingen van de regeling leidt, dan
wordt dit besluit geacht definitief te zijn. V.w.b. de openbaarmaking (art. 8) wordt de
tekst zodanig aangepast dat het CvB deze nog nader kan bepalen.

4.

Toekenning UT stimuleringsfonds (agendapunt 5)
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het advies van het
Ambassadeursnetwerk, waarbij 10 aanvragen voor subsidie uit het UT
stimuleringsfonds deels of geheel worden goedgekeurd (totaal € 70.250) en 5
aanvragen worden afgekeurd.

5.

Benoeming stuurgroep promovendibeleid UT (agendapunt 6)
Het College van Bestuur besluit:
1.
Een stuurgroep Promovendibeleid UT in te stellen, met als taak het
coördineren en regisseren van de verdere invulling aan de praktische
uitwerking van het Collegebesluit van 14 maart 2011. In dit besluit heeft het
College uitgesproken één beleid te ontwikkelen rond de begeleiding, opleiding
en monitoring van alle soorten van promovendi (medewerker, student,
buitenpromovendus, al dan niet in TGS).
2.
De volgende personen te benoemen in de stuurgroep Promovendibeleid UT:
Prof. dr. G. van Steenhoven, Dean TGS (voorzitter)
Prof. dr. ir. A. Veldkamp, Decaan ITC (lid)
Mevr. Drs. M.C.J. Spit, Directeur HR (lid)
Mevr. S.C.P.A. Wichman, Directeur S&O (lid)
Prof. dr. A.J.M. de Jong, Programme Leader TGS (lid).
Als secretaris zal Dr. C.L.M. Pouw (directeur TGS) fungeren.
3.
De stuurgroep wordt ingesteld voor de duur van een jaar.
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