Kenmerk: 397.774

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 18 juni 2012
(formulering ter vergadering vastgesteld)

1.

Verslagen en besluiten (agendapunt 2a)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergaderingen d.d. 11-06-2012 goed
te keuren.

2.

Toekenning UT stimuleringsfonds (agendapunt 3)
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het advies van het ambassadeursnetwerk,
waarbij zes aanvragen i.h.k.v. in- en doorstroom van vrouwen geheel of gedeeltelijk worden
goedgekeurd en zes aanvragen worden afgekeurd.

3.

Taaleis Engels voor studenten (agendapunt 4)
Het College van Bestuur besluit de volgende eisen voor Engelse taalvaardigheid voor
inkomende studenten per september 2013 vast te stellen:
1. Voor bachelor instroom geldt:
Nederlands VWO diploma; of
Een met het VWO diploma gelijkwaardig Europees diploma uit het voorbereidend
onderwijs met Engels als eindexamenvak (conform het verdrag van Lissabon); of
International Baccalaureate (minimaal 4 voor Engels); of European Baccalaureate
(minimaal 6 voor Engels); of
JELTS 6.0 of vergelijkbaar
2. Voor exchange studenten geldt: IELTS 6.0 of vergelijkbaar. Vrijgesteld van deze eis zijn:
- studenten die enkel labwerk of een stage doen (geen vakken volgen)
- studenten met een VWO diploma of gelijkwaardig Europees diploma uit het
voorbereidend onderwijs met Engels als eindexamenvak (conform verdrag van
Lissabon)
Tevens besluit het College de verkorte landenlijst op basis waarvan vrijstelling wordt
gegeven van de taaleis volgens voorbeeld voor de masterinstroom ook toe te passen op
bachelor-, pre-master-, exchange- en PhD-instroom. Tenslotte besluit het College onderzoek
te doen naar de kwaliteit van de Engelse taalvaardigheid van de HBO instroom.

4.

Plan van aanpak Storage UT (agendapunt 5)
Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het Plan van Aanpak Storage UT.
Hiermee wordt onder meer voorzien in het volgende:
Invulling geven aan het werken onder architectuur.
E-mail dienstverlening onafhankelijk maken van Nexenta door andere storage in te
zetten.
Oracle databaseservers vervangen door apparatuur met lokale storage.
Fileclusteromgeving ombouwen naar gevirtualiseerde fileservers.
Onderhoudscontract voor Nexenta upgraden en onderbrengen bij Inprove b.v.
Voorbereidingen voor samenwerking binnen ICT ondersteuning tussen RUG en UT
Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak stelt het CvB totaal gevraagde budget
van k€ 428 beschikbaar.

(Besluiten CvB vergadering d.d. 18 juni 2012; kenmerk 397.774)

