BESLUITEN College van Bestuur d.d. 21-12-2017
(formulering ter vergadering vastgesteld)

2.

Naamswijziging Universitaire Lerarenopleidingen (agendapunt 2)
Het College van Bestuur neemt het voorgenomen besluit om de opleidingsnamen
van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente, conform de afspraken die
met advies van de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen in VSNU
verband zijn gemaakt, als volgt te wijzigen:
• de opleidingsnaam van de ‘Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen’ (60EC) wordt gewijzigd in
‘Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en
Maatschappijwetenschappen’
• de opleidingsnaam van ‘Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Zaakvakken’
(120 EC) wordt gewijzigd in ‘Master Educatie in de Mens- en
Maatschappijwetenschappen’
• de opleidingsnaam van ‘Master Science Education and Communication’ (120 EC)
wordt gewijzigd in ‘Master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen’.
Het College legt dit voorgenomen besluit ter instemming voor aan de
Universiteitsraad.

5.

Managementrapportage t/m oktober 2017 (agendapunt 5)
Het College van Bestuur besluit de managementrapportage t/m oktober 2017 vast
te stellen en deze ter bespreking te agenderen in het CvB-decanen overleg en de
UCB en ter informatie te zenden aan RvT, UR, Decanen, WD’n, dienstdirecteuren,
portefeuillehouders bedrijfsvoering en controllers.

6.

Double degree Learning Sciences and Technology (agendapunt 6)
Het College van Bestuur besluit tot tekening van de Cooperation Agreement voor
een Double degree Learning Sciences and Technology tussen EST Faculty of
Behavioural, Management, and Social Sciences and Ludwig-MaximiliansUniversität München, Germany en verzoekt de decaan van de faculteit BMS zorg te
dragen voor de verdere implementatie van dit plan.
Bijkomende kosten worden opgevangen binnen de eigen begroting van BMS.

7.

Beoordeling projectvoorstellen Top Technology Twente (agendapunt 7)
Het college van bestuur besluit:
 in te stemmen met de projectvoorstellen van de Top Technology Twente: “UT
impulsregeling” en “Connecting Industry”;
 dat de projectvoorstellen van strategische waarde zijn voor de Universiteit
Twente, waardoor het UT impuls project aanspraak kan maken op de
garantievoorziening die is gevormd voor de impulsregeling. Hierbij wordt
opgemerkt dat voor toekenning uit het garantiefonds het college mee laat
wegen of de indiener van het projectvoorstel zich voldoende heeft ingespannen
om goedkeuring van het voorstel bij TKI HTSM mogelijk te maken- om
aanspraak op het garantiefonds tot het minimum te beperken. Een eventuele
toekenning uit het garantiefonds vindt plaats middels een separaat CvB-besluit,
dat is voorzien van een advies van SBD.

8.

Claim BSC opleidingen (agendapunt 8)
Het College van Bestuur besluit tot eenmalige toekenning van de claim van M&C
voor de herpositionering en vergroting van de zichtbaarheid van de
Bacheloropleidingen die nog moeten overgaan van Nederlandstalig naar
Engelstalig, ten behoeve van de instroom. Voor september 2018 betreft dit
Chemical Engineering en Industrial Engineering and Management.

(Besluiten CvB vergadering d.d. 21 december 2017)

9.

Verslag CvB vergadering d.d. 11-12-2017 (agendapunt 10)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 11-122017 goed te keuren.

(Besluiten CvB vergadering d.d. 21 december 2017)

