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Algemeen: 
 
Het voorliggende faculteitsreglement EWI vervangt de reglementen van de opgeheven 
faculteiten Elektrotechniek, Toegepaste Wiskunde en Informatica waaruit de faculteit EWI is 
gevormd.  
In het reglement is vastgelegd hoe de faculteit bestuur en organisatie heeft ingericht; het 
reglement is geschreven ter nadere invulling van het bepaalde in de Wet Hoger Onderwijs, 
het Bestuurs-en beheersreglement van de UT. Specifieke bepalingen daaromtrent zijn naast 
dit reglement vastgelegd in het faculteitsraadreglement en in de onderwijs- en 
examenreglementen van de verschillende bachelor- en masteropleidingen die bij de faculteit 
zijn ondergebracht. 
Het faculteitsreglement is vastgesteld door de decaan op 6 april 2004 na instemming door de 
faculteitsraad op 1 april 2004.  
 
Toelichting per artikel: 
 
Artikel 3. De inrichting van de faculteit 
(ook: Artikel 4. Het bestuur van de faculteit en Artikel 6. De afdelingsvoorzitters) 
De faculteit heeft gekozen voor de instelling van een afdelingsstructuur. De drie afdelingen 
zijn gevormd rond de disciplines die de basis vormen voor de opleidingen van de faculteit. De  
afdelingen omvatten resp. de leerstoelen van de nu opgeheven faculteiten Elektrotechniek, 
Toegepaste Wiskunde en Informatica waaruit de faculteit is samengesteld.  
De afdeling heeft vooral een inhoudelijke betekenis. De afdeling is er om de samenhang en 
de afstemming van de onderwijs en onderzoek van de leerstoelen in de discipline te 
bevorderen. Ook wordt op afdelingsniveau de gezamenlijke vormgeving en ontwikkeling van 
de opleiding verzorgd en bewaakt. Per afdeling heeft de faculteit een afdelingsraad ingesteld.  
De afdeling vertegenwoordigt geen bestuurlijke of beheersmatige tussenlaag tussen het 
centraal bestuur en de leerstoelen van de faculteit.  
 
Artikel 6. Afdelingsvoorzitter 
De afdelingsvoorzitter fungeert met mandaat van de decaan binnen en buiten de UT als 
representant van de discipline en vertegenwoordigt deze in de managementteams van 
faculteit. 
De afdelingsvoorzitters adviseren de decaan over de opleidingen en het onderzoek in de 
betreffende discipline en over het financiële beleid, begroting en middelenverdeling in dat 
deel van de faculteit.  
De afdelingsvoorzitter staat aan de basis van het leerstoelenbeleid betreffende de discipline, 
is vast lid van benoemingsadviescommissies voor hoogleraren en UHD’s, heeft een 
adviserende stem in de besluitvorming hierover en ziet toe op de vacaturestelling en 
aanstelling van het overige wetenschappelijk personeel in de afdeling.  
 
Artikel 7. Het beheer van de faculteit 
De decaan delegeert aan de directeur bedrijfsvoering de zorg voor de ontwikkeling,  
implementatie en evaluatie van de processen van bedrijfsvoering in de faculteit alsmede de 
zorg voor de organisatorische en personele aansturing van deze processen teneinde een 
optimale bedrijfsvoering van de faculteit te realiseren.  



Ter ondersteuning van zijn kaderstellende en toezichthoudende rol ten aanzien van de 
financiële bedrijfsvoering laat de decaan zich adviseren en ondersteunen door de controller 
van de faculteit die direct aan hem rapporteert.  
In die rol verzorgt de controller taken als: adviseren over en toetsen en bewaken van de 
realisatie van beleid, inrichting administratieve organisatie, adviseren over en coördineren van 
de totstandkoming van meerjarenplannen, begrotingen en budgetten, het rapporteren over de 
realisatie daarvan (signaleren overschrijdingen), bewaking rentabiliteit, solvabiliteit en 
liquiditeit,  maken jaarrekening en het presenteren van ken- en stuurgetallen t.b.v. het 
management. 
De controller heeft taken als: totstandbrenging begroting en bewaking realisatie. De zorg voor 
een optimaal verloop van de financieel administratieve processen en organisatie en de 
inhoudelijke aansturing van de medewerkers die hierin werken. Over al deze zaken vindt 
nauw overleg plaats tussen dbv en controller. 
 
De controller heeft bij deze operationele elementen van zijn taak te maken met de 
beheersverantwoordelijken uit de andere disciplines van de faculteit.  
 
De dbv. draagt de verantwoordelijkheid voor de afstemming van die verschillende bijdragen. 
 
Tenslotte zij vermeld dat in het specifieke geval van EWI de controller dezelfde functie vervult 
voor het CTIT 
 
Artikel 12. Leerstoelen. 
Ten behoeve van de gezamenlijke ontwikkeling van aanpalende en samenhangende 
vakgebieden en de afstemming van taken van met name deeltijdhoogleraren, worden binnen 
de faculteit in een aantal gevallen een aantal vakgebieden binnen een leerstoel geplaatst. 
 
Artikel 15. De opleidingen van de faculteit. 
Naast de genoemde opleidingen zijn er bachelor- en masteropleidingen waarin de faculteit 
participeert maar waarvan een andere faculteit penvoerder is. Voorbeelden hiervan: de brede 
bachelor technische en natuurwetenschappen en de masteropleiding Nanotechnologie en de 
bachelor- en masteropleidingen biomedische techniek en klinische technologie. 
 
Artikel 16. De opleidingsdirecteur. 
Per afdeling(discipline) stelt faculteit één Opleidingsdirecteur aan die belast is met de zorg 
voor elk van de opleidingen van de betreffende discipline die door de decaan zijn ingesteld. 
De activiteiten van de OLD richten zich met name op de organisatorische en inhoudelijke 
inrichting van de Bacheloropleidingen van de discipline en tot uitvoering brengen daarvan; de 
OLD draagt daartoe rekeninghoudende met de UT modellen de verantwoordelijkheid voor de 
middelenverdeling voor de betreffende onderijsactiviteiten in de eigen en toeleverende 
leerstoelen. 
Bij de Masteropleidingen van de afdeling beperkt de rol van de OLD zich meer tot het 
organisatorische en “logistieke” aspect van de opleidingenDe Opleidingsdirecteur stemt zijn 
werkzaamheden af met de afdelingsvoorzitter, en rapporteert in de afdelingsraad. 
 
Artikel 17. De opleidingscommissie 
De decaan wijst volgens wettelijk voorschrift voor elk van de opleidingen een bestuur aan. Dit 
bestuur bestaat uit de Opleidingsdirecteuren. Hij stelt bovendien examencommissies in die 
besluiten nemen over het toelaten tot en het afronden van de opleidingen en van alle 
onderdelen daarbinnen. Ook draagt hij zorg voor het benoemen van opleidingscommissies 
die hem en het opleidingsbestuur adviseren over alle zaken die de onderwijs-en 
examenregeling betreffen (inclusief de onderwijsprogrammma’s en hun doelen). 
 
 
Om tot efficiënte bemensing en werkwijze van de besturen en commissies te komen streeft 
de faculteit waar nodig per discipline naar combinatie van deze gremia voor meerdere 
opleidingen. 
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