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Hoofdstuk I.

Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen
Dit reglement verstaat onder:
a. de universiteit: de Universiteit Twente (UT)
b. de wet, WHW: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW);
c. BBR, Het Bestuurs- en Beheersreglement van de UT
d. de faculteit: de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) van de Universiteit
Twente
e. de decaan: de decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen
f. de faculteitsraad: de raad van de faculteit als bedoeld in artikel 9.37 van de wet
g. de personeelsgeleding: het deel van de faculteitsraad dat uit en door het personeel is
gekozen
h. de studentgeleding: het deel van de faculteitsraad dat uit en door de studenten is gekozen
Artikel 2. De naam van de faculteit.
1. De Nederlandse naam van de faculteit luidt Faculteit Technische Natuurwetenschappen,
afgekort tot TNW.
2. De Engelse naam van de faculteit luidt: Faculty of Science and Technology.

Hoofdstuk II.

De inrichting en bestuur van de faculteit

Paragraaf 1. Bestuur en beheer van de faculteit (WHW 9.12)
Artikel 3. De inrichting van de faculteit
1. De faculteit kent de disciplines Chemie/Chemische Technologie, Technische
Natuurkunde en Biologisch/Medische wetenschappen, waarin de vakgroepen van de
faculteit zijn ingedeeld. De verdeling van de vakgroepen over de disciplines is
weergegeven in bijlage A.
2. De opleidingen van de faculteit zijn ondergebracht bij het Onderwijsinstituut TNW.
3. Binnen de faculteit is de Facultaire Dienst ingesteld, ter ondersteuning van het onderwijs
en onderzoek van de faculteit.
Artikel 4. Het bestuur van de faculteit (BBR 19)
1. Het bestuur en beheer van de faculteit is opgedragen aan de decaan.
2. De decaan wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het college van bestuur, gehoord
de faculteitsraad. De benoeming geschiedt voor een door het college van Bestuur te
bepalen termijn.
3. De decaan bezit de hoedanigheid van hoogleraar.
4. de decaan kan een vice-decaan benoemen, gehoord de faculteitsraad. De vice-decaan kan
bij langdurige onvoorziene afwezigheid van de decaan zijn taken binnen de faculteit
TNW waarnemen.
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Artikel 5. Taken en bevoegdheden van de decaan (BBR § 10)
1. De decaan is belast met de algemene leiding van de faculteit. Hij is voorts belast met het
bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.
Hij draagt zorg voor de betrokkenheid van studenten bij het dagelijks bestuur van de
opleidingen.
2. De decaan werkt mee aan het bestuur van de universiteit, onder meer door deelname aan
het universitair managementteam en het plegen van overleg met het college van bestuur
over de voorbereiding van het instellingsplan en de begroting.
3. De decaan stelt ter nadere regeling van het bestuur en de inrichting van de faculteit het
faculteitsreglement vast. Dit reglement behoeft de goedkeuring van het college van
bestuur.
4. De decaan voorziet in de benoeming van een opleidingsdirecteur voor elke opleiding dan
wel combinatie van opleidingen die in de faculteit is ingesteld, gehoord de faculteitsraad.
Deze benoeming behoeft de goedkeuring van het college van bestuur.
5. De decaan dient voorstellen tot hoogleraarsbenoemingen in bij het college van bestuur,
overeenkomstig de door het college vastgestelde benoemingsprocedure.
6. De decaan benoemt universitair hoofddocenten. De benoeming behoeft de goedkeuring
van het college van bestuur.
7. De decaan is voorts onder meer belast met:
- het vaststellen van de onderwijs- en examenregelingen alsmede de regelmatige
beoordeling daarvan,
- het vaststellen van algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening,
- het vaststellen van het jaarlijks onderzoekprogramma van de faculteit,
- het instellen van de examencommissies en de commissies voor het colloquium doctum.
- het vaststellen van nadere regels omtrent de wijze waarop vrijstellingen kunnen
worden verkregen,
- het sluiten van een gemeenschappelijke regeling ten behoeve van een of meer
opleidingen met een of meer andere faculteiten.
Artikel 6. Het beheer van de faculteit
1. De decaan stelt een directeur bedrijfsvoering aan. Deze benoeming behoeft de
goedkeuring van het college van bestuur.
2. Het beheer van de faculteit is door de decaan gemandateerd aan de directeur
bedrijfsvoering.
3. De directeur bedrijfsvoering geeft leiding aan de Facultaire Dienst.
Artikel 7. Het Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur van de faculteit wordt gevormd door de decaan en de directeur
bedrijfsvoering.
Artikel 8. Het facultair managementteam
1. De decaan stelt een facultair managementteam in waarvan in ieder geval deel uitmaken:
de decaan, de discipline vertegenwoordigers, de opleidingsdirecteuren en de directeur
bedrijfsvoering.
2. Het facultair managementteam overlegt een beperkt aantal keren per jaar op strategisch
niveau over onderwijs, onderzoek en beheer van de faculteit en adviseert de decaan over
deze onderwerpen.
3. De decaan benoemt de disciplinevertegenwoordigers vanuit de hoogleraren van de
discipline, gehoord de kamer van hoogleraren.
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Artikel 9. Adviesorganen binnen de faculteit
1. De decaan kan adviesorganen instellen.
2. De decaan bepaalt het doel en de werkwijze van het adviesorgaan.
Artikel 10. De adviesgroep Arbo en Milieu
1. De adviesgroep Arbo en Milieu bestaat uit één lid van het vaste personeel van elke
vakgroep, zijnde de A&M-coördinator van de vakgroep, benoemd door het Hoofd van de
betreffende vakgroep. Daarnaast zijn lid van de adviesgroep: een vertegenwoordiger van
het onderwijsinstituut TNW, het hoofd AMH van de Facultaire Dienst, benoemd door de
directeur bedrijfsvoering, een student, de P&O-adviseur en de A&M-coördinator van de
faculteit.
2. De zittingstermijn van de leden van de adviesgroep komt overeen met de termijn
waarvoor zij in de functie, uit hoofde waarvan ze van de adviesgroep deel uitmaken, zijn
benoemd.
3. De adviesgroep kiest zijn voorzitter uit de A&M-coördinatoren van de vakgroepen.
4. Het hoofd AMH van de faculteit treedt op als secretaris van de adviesgroep.
5. De adviesgroep komt minstens twee keer per jaar samen om Arbo en Milieuzaken te
bespreken.
6. De vergaderingen van de adviesgroep zijn openbaar.
7. De adviesgroep kan uit haar midden werkgroepen samenstellen die zich met een bepaalde
problematiek bezighouden.
8. De adviesgroep Arbo en Milieu adviseert de decaan gevraagd of uit eigen beweging over
zaken met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu binnen de faculteit.
9. De adviesgroep formuleert in ieder geval adviezen betreffende:
− veiligheid: de adviesgroep adviseert m.b.t. het veiligheidsreglement van de faculteit
en beoordeelt ontheffingsaanvragen betreffende experimentele opstellingen;
− gezondheid: klachten worden beoordeeld. Desgewenst wordt de bedrijfsarts om
advies gevraagd;
− welzijn: klachten van niet-persoonlijke aard;
− milieuzorg: knelpunten;
− voorlichting en toezicht;
− de registratie van ongelukken en bijna-ongelukken.
10. De adviesgroep brengt haar adviezen aan de faculteitsdecaan schriftelijk uit.
Artikel 11. De Kamer van Hoogleraren TNW
1. De Kamer van Hoogleraren TNW van de faculteit bestaat uit alle hoogleraren en
opleidingsdirecteuren van de faculteit, onder voorzitterschap van de decaan.
2. De directeur bedrijfsvoering treedt op als ambtelijk secretaris van de Kamer TNW.
3. De Kamer vergadert ten minste tweemaal per jaar.
4. De Kamer bespreekt onderwerpen van strategisch belang voor de faculteit; hij brengt
gevraagd of ongevraagd advies uit aan de decaan.
5. Desgewenst kan de voorzitter van de faculteitsraad de vergaderingen van de Kamer
bijwonen als toehoorder.
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Artikel 12. Benoemingsadviescommissies
1. De decaan stelt ter voorbereiding van een advies aan het college van bestuur over de
benoeming van een hoogleraar in de faculteit een benoemingsadviescommissie in, in
meerderheid bestaande uit hoogleraren van de desbetreffende discipline. Verder maken
van een benoemingsadviescommissie ten minste deel uit:
− de opleidingsdirecteur van de meest in aanmerking komende opleiding;
− de wetenschappelijk directeur van het meest betrokken onderzoeksinstituut;
− een of meer deskundigen van buiten de universiteit;
− een student voorgedragen door de studentgeleding van de faculteitsraad indien het
gaat om de invulling van een functionele leerstoel.
2. De decaan stelt ter ondersteuning van de benoemingsadviescommissie een commissie van
bijstand in. Deze commissie bestaat uit leden van het wetenschappelijke personeel, leden
van het onderwijs- en onderzoeksondersteunend personeel en studenten. Van de commissie van bijstand maken in elk geval leden van de desbetreffende vakgroep deel uit.
3. De commissie van bijstand brengt advies uit aan de benoemingsadviescommissie maar
neemt niet deel aan de beraadslagingen van de benoemingsadviescommissie.
4. Voor het overige handelt de decaan in overeenstemming met het gestelde in het bestuursen beheersreglement van de Universiteit Twente.
Paragraaf 2. De faculteitsraad
Artikel 13. De faculteitsraad (WHW 9.37)
1. Aan de faculteit is een faculteitsraad verbonden die tegenover de decaan het
instemmings- en adviesrecht uitoefent als vastgelegd in de wet.
2. De faculteitsraad bestaat uit 14 personen, waarvan de helft uit leden die door en uit het
personeel worden gekozen, en voor de helft uit leden die door en uit de studenten van de
opleidingen van de faculteit worden gekozen.
3. De faculteitsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
4. De directeur bedrijfsvoering voorziet in de griffiefunctie ten behoeve van de raad. Tevens
is de directeur bedrijfsvoering secretaris van de overlegvergadering. De griffie draagt
onder meer zorg voor de opstelling van vergaderagenda’s, de verzending van stukken en
het maken van verslagen van vergaderingen.
5. De faculteitsraad stelt een huishoudelijk reglement op.
Artikel 14. Instemmings- en adviesrechten faculteitsraad (WHW 9.38)
1. De decaan behoeft de instemming van de faculteitsraad voor elk voorgenomen besluit
met betrekking tot de volgende onderwerpen:
− het faculteitsreglement, als bedoeld in artikel 9.14 WHW.
− de onderwijs- en examenregeling, als bedoeld in artikel 7.13 WHW met
uitzondering van de onderwerpen genoemd in het tweede lid van artikel 7.13 onder
de onderdelen a t/m g.
2. Het instemmingsrecht heeft verder betrekking op:
− het beleidsplan van de faculteit. de faculteitsraad heeft instemming op nieuw
facultair beleid t.a.v. onderwijs, onderzoek en facultaire voorzieningen, zoals dat in
een beleidsplan behoort te worden opgenomen, alsmede op majeure uitwerkingen
van in het beleidsplan opgenomen beleid. Hieronder worden begrepen het
leerstoelenplan en het instellen of beëindigen van opleidingen van de faculteit.
− de vormgeving van een systeem van kwaliteitszorg als bedoeld in artikel 1.18
WHW, alsmede het voorgenomen beleid in het licht van de uitkomsten van de
kwaliteitsbeoordeling, als bedoeld in artikel 2.9 WHW;
− aangelegenheden op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in
verband met de arbeid in de faculteit; het facultaire arbo- en milieubeleid.
Faculteitsreglement TNW
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3. Het adviesrecht heeft betrekking op:
− de facultaire begroting en het bijbehorende jaarplan, inclusief het interne
verdeelmodel;
− de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13 WHW ten aanzien van het
tweede lid de onderdelen a t/m g;
− huisvestingsbeleid en onderwijskundige projecten;
− het facultaire pr- en voorlichtingsbeleid;
4. De faculteitsraad wordt tijdig door het college van bestuur gehoord, alvorens tot
benoeming of ontslag van de decaan over te gaan. (WHW 9.13)
Artikel 15. Bevoegdheden personeelsgeleding (WHW 9.37)
1. De decaan voorziet erin dat de personeelsgeleding van de faculteitsraad tijdig in de
gelegenheid wordt gesteld advies aan de decaan uit te brengen en overleg te voeren over
voorgenomen maatregelen met betrekking tot:
− de wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij de faculteit worden
toegepast;
− de wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij de faculteit wordt uitgevoerd;
− aangelegenheden op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in
verband met de arbeid bij de faculteit;
− de technische en economische dienstuitvoering bij de faculteit;
− organisatie en werkwijze binnen de faculteit
2. Onder het gestelde in het eerste lid wordt in ieder geval verstaan het adviesrecht ten
aanzien van reorganisatieplannen, conform de reorganisatiecode;
3. De in het vorige lid bedoelde rechten van de personeelsgeleding kunnen worden
uitgeoefend in de mate waarin de decaan via mandaat van het College van Bestuur over
de desbetreffende bevoegdheden beschikt.
4. De personeelsgeleding is bevoegd de decaan voorstellen te doen met betrekking tot de in
het eerste lid genoemde aangelegenheden.
5. De decaan behoeft de voorafgaande instemming van de personeelsgeleding voor elke
maatregel die hij bevoegd is te nemen en waarover de personeelsgeleding op grond van
het eerste lid heeft geadviseerd.
6. De uitoefening van de rechten van de personeelsgeleding, bedoeld in het eerste, derde en
vierde lid, geschiedt op overeenkomstige wijze als de faculteitsraad als geheel dat doet.
Artikel 16. Zittingsperiode faculteitsraad
1. De zittingsperiode van de leden van de faculteitsraad vangt in de regel aan op 1
september van het jaar waarin de verkiezingen hebben plaatsgevonden.
2. De leden van de personeelsgeleding van de faculteitsraad worden verkozen voor een
periode van twee jaar. De leden van de studentengeleding van de faculteitsraad worden
verkozen voor de periode van één jaar.
3. Aan het einde van hun zittingsperiode treden de geledingen in hun geheel af. De
aftredende leden van de faculteitsraad zijn terstond herkiesbaar voor een nieuwe
zittingsperiode.
Artikel 17. Verkiezingen
De wijze en de organisatie van de verkiezingen van de leden van de faculteitsraad worden
geregeld in het Kiesreglement Faculteitsraad.
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Hoofdstuk III. Onderwijs en Onderzoek
Paragraaf 3. Eenheden voor onderwijs en onderzoek.
Artikel 18. Vakgroepen
1. Een vakgroep is een organisatorische eenheid, die onderwijs en onderzoek uitvoert op
een bepaald vakgebied. Een vakgroep kan meer dan één leerstoel bevatten.
2. Vakgroepen worden ingesteld door de decaan.
3. Een vakgroep omvat in elk geval één functionele hoogleraar en kan verder bestaan uit een
of meer hoogleraren, een of meer universitair (hoofd)docenten, postdocs, medewerkers
onderzoek, onderwijs- en onderzoeksondersteunend personeel, ontwerpers in opleiding,
promovendi en studenten die hun afstudeeropdracht bij de vakgroep uitvoeren.
4. De hoogleraren bepalen de interne organisatie van de eigen leerstoel. Daarbij stellen zij
voor elk lid van de leerstoel vast onder wiens directe toezicht deze zijn werkzaamheden
uitvoert.
5. De decaan wijst een van de functionele hoogleraren van de vakgroep aan als hoofd van
de vakgroep. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van en het toezicht op de
organisatorische taken van de vakgroep. Hij is tevens belast met het toezicht op de juiste
uitvoering en naleving van de Arbo- en Milieuregels die door de decaan zijn vastgesteld.
6. Taken en verantwoordelijkheden van de vakgroepen zijn vastgelegd in het Reglement
voor de Vakgroepen.
Artikel 19. Leerstoelen
1. Een leerstoel is een organisatorische eenheid die een bepaald wetenschapsgebied
vertegenwoordigt waarop een hoogleraar is benoemd.
2. Er wordt onderscheid gemaakt tussen functionele leerstoelen, vrije leerstoelen en
bijzondere leerstoelen. De vrije leerstoelen worden onderscheiden in profilerende
leerstoelen en persoonsgebonden leerstoelen. Vrije en bijzondere leerstoelen worden
ondergebracht bij functionele leerstoelen.
3. Een functionele leerstoel wordt ingesteld ter bevestiging van een vakgebied, dat als
essentieel voor het profiel van de faculteit wordt beschouwd.
4. Een profilerende leerstoel wordt ingesteld vanwege belangrijke wetenschappelijke en/of
maatschappelijke ontwikkelingen in een bepaald wetenschapsgebied.
5. Een persoonsgebonden leerstoel kan worden ingesteld vanwege uitzonderlijke wetenschappelijke kwaliteiten van een in de faculteit werkzame universitair docent of
hoofddocent, die daardoor tevens de beoogd leerstoelhouder is.
6. Een bijzondere leerstoel wordt ingesteld ter bevordering van onderwijs in een bepaald
wetenschapsgebied dan wel ter bevestiging of bevordering van facultaire contacten met
buitenuniversitaire instellingen, stichtingen of bedrijven. Het instellen van een bijzondere
leerstoel geschiedt vanwege een extern rechtspersoon, die daartoe door het college van
bestuur is bevoegd verklaard. Bij de instelling van de leerstoel wordt het
wetenschapsgebied vastgelegd waarin door de bijzondere hoogleraar onderwijs zal
worden gegeven en/of onderzoek zal worden gedaan.
Artikel 20. Het leerstoelenplan
Het facultaire beleid met betrekking tot de instelling van leerstoelen en de actuele bezetting
van de leerstoelen staat beschreven in het door het College van Bestuur goedgekeurde
leerstoelenplan van de faculteit.
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Artikel 21. De hoogleraren. (WHW 9.19)
1. De hoogleraren zijn vanwege hun benoemingsbesluit bij uitstek verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van het hun toegewezen wetenschapsgebied en voor de inhoud van het te
geven onderwijs op dat gebied.
2. Onverminderd het gestelde in lid 1 richten de hoogleraren het in hun leerstoel verzorgde
onderwijs zodanig in, dat het voldoet aan de inhoudelijke eisen zoals deze in de
desbetreffende onderwijs- en examenregelingen zijn vastgelegd en aan de
organisatorische randvoorwaarden die de decaan aan de inrichting van de opleiding stelt.
3. Iedere hoogleraar ziet erop toe dat de medewerkers in zijn leerstoel in de gelegenheid zijn
de aan hen toegewezen onderwijstaken uit te voeren. Zonodig overlegt hij met de
opleidingsdirecteur over de inhoud van het vak, de taakomvang en de wijze van inzet
door betrokkene.
4. Iedere hoogleraar wijst aan de leden van het wetenschappelijk personeel in zijn leerstoel
een onderzoekstaak toe. Zonodig overlegt hij met de wetenschappelijk directeur van het
instituut waar het onderzoek is ondergebracht over de inhoud van de onderzoekstaak en
de inzet van betrokkene binnen het instituut
5. De hoogleraren zijn over het binnen hun leerstoel gevoerde beleid verantwoording
verschuldigd aan de decaan.

Paragraaf 4. Onderwijs
Artikel 22. Het Onderwijsinstituut Technische Natuurwetenschappen (TNW)
1. De decaan stelt ten behoeve van de initiële opleidingen van de faculteit het
Onderwijsinstituut TNW in.
2. Het Onderwijsinstituut is verantwoordelijk voor de organisatie van de opleidingen, de
uitvoering van de onderwijsprogramma's, de kwaliteitszorg, de studentenwerving, de
studiebegeleiding en de onderwijsvernieuwing van de opleidingen.
3. Het Onderwijsinstituut staat onder leiding van een managementteam, bestaande uit de
opleidingsdirecteuren en directeur bedrijfsvoering, onder voorzitterschap van de decaan.
4. De dagelijkse leiding van het Onderwijsinstituut berust hiërarchisch bij de directeur
bedrijfsvoering en functioneel bij opleidingsdirecteuren die onderling een
portefeuilleverdeling overeenkomen.
5. het managementteam van het onderwijsinstituut zal minimaal tweemaal per jaar met de
studentgeleding van de faculteitsraad de strategische zaken met betrekking tot de
opleidingen van de faculteit TNW bespreken.
6. De betrokkenheid van de studenten bij het bestuur van de opleidingen wordt
vormgegeven door een gezamenlijk overleg van het managementteam van het Opleidingsinstituut met 1 student uit en aan te wijzen door elk van de studentgeledingen de
opleidingen BMT, AT, CT, TG en TN van de faculteit TNW. De – eventueel voor
bachelor- en masteropleiding gecombineerde - opleidingscommissie(s) zullen hiertoe
gezamenlijk een voordracht doen. Dit overleg zal in principe 6 keer per jaar plaatsvinden
en met name gericht zijn op strategische beleidszaken die de opleidingen van TNW
betreffen.
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Artikel 23. De opleidingen van de faculteit (WHW 7.3)
1. In het Onderwijsinstituut TNW zijn de volgende initiële opleidingen ondergebracht
− De bacheloropleiding Advanced Technology (AT)
− De bacheloropleiding Biomedische Technologie en de daarop aansluitende masteropleiding Biomedische Technologie (BMT)
− De bacheloropleiding Chemische Technologie en de daarop aansluitende masteropleiding Chemische Technologie (CT)
− De masteropleiding Nanotechnologie. (NT)
− De bacheloropleiding Technische Geneeskunde en de daarop aansluitende masteropleiding Technische Geneeskunde. (TG)
− De bacheloropleiding Technische Natuurkunde en de daarop aansluitende masteropleiding Technische Natuurkunde (TN)
2. De bacheloropleidingen omvatten een eenjarige propedeutische fase, die wordt afgesloten
met een propedeutisch examen als bedoeld in artikel 7.8 van de wet. Een bacheloropleiding wordt afgesloten met een bachelorexamen als bedoeld in artikel 7.3 lid 3 van de wet.
3. Een masteropleiding wordt afgesloten met het masterexamen als bedoeld in artikel 7.3 lid
3 van de wet.
Artikel 24. De examencommissies voor de bachelor- en masteropleidingen
(WHW 7.12)
1. De decaan stelt voor iedere bacheloropleiding een examencommissie (BEX) in ten
behoeve van het afnemen van het propedeuse- en bachelorexamen en ten behoeve van de
organisatie en coördinatie van de tentamens in de bacheloropleiding.
2. De decaan van de faculteit stelt voor iedere masteropleiding een examencommissie
(MEX) in ten behoeve van het afnemen van het masterexamen en ten behoeve van de
organisatie en coördinatie van de tentamens in die masteropleiding.
3. De samenstelling van de onderscheiden commissies wordt geregeld in de desbetreffende
onderwijs- en examenregelingen.
4. De toelating tot de onderscheiden opleidingen of studiefases wordt nader geregeld in de
desbetreffende onderwijs- en examenregelingen.
Artikel 25. Het studentenstatuut (WHW 7.59)
1. Ten behoeve van iedere opleiding stelt de decaan het opleidingsspecifieke deel van het
studentenstatuut vast. Tevens draagt hij er zorg voor dat dit in voldoende mate wordt
bekend gemaakt bij de studenten van de opleiding.
2. De opleidingsspecifieke delen bevatten als integraal onderdeel onder meer de
onderscheiden onderwijs- en examenregelingen, als bedoeld in art. 7.13 van de wet.
Artikel 26. Taken van de opleidingsdirecteur
1. De opleidingsdirecteur (art. 6, lid 4) is belast met het bestuur en de inrichting van de
opleiding(en) waarvoor hij is aangesteld. Daaruit voortvloeiende taken zijn onder meer:
− leiding geven aan de uitvoering van het curriculum overeenkomstig de in de
onderwijs- en examenregeling vastgestelde inhoud;
− de coördinatie van de inzet van de docenten voor de opleiding;
− het jaarlijks opstellen van een onderwijstaakverdeling. Daarin worden de uit de
onderwijs- en examenregeling voortvloeiende onderwijstaken toebedeeld aan de
onderwijsgevenden, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke
deskundigheid;
− de inrichting van de kwaliteitszorg van de opleiding;
− sturing geven aan onderwijsvoorlichting en studentenwerving;
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−

2.
3.
4.
5.

de voorbereiding van de beoordeling van de uitvoering van de onderwijs- en
examenregeling door de desbetreffende opleidingscommissie;
− vertegenwoordiging van de opleiding en het bijbehorende onderwijs in overleg- en
beleidsorganen binnen en buiten de universiteit;
De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor een doelmatige besteding van de voor de
opleidingen ter beschikking gestelde middelen.
De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor het onderwijs uit de opleidingen dat
wordt toegeleverd aan andere opleidingen.
De opleidingsdirecteur is medebeoordelaar van de docenten in de faculteit, voorzover het
hun taken binnen de opleiding betreft.
De opleidingsdirecteur maakt deel uit van de benoemingsadviescommissies voor
hoogleraren, universitair docenten en hoofddocenten en Medewerkers Onderwijs, die in
belangrijke mate betrokken zullen zijn bij de desbetreffende opleiding.

Artikel 27. De opleidingscommissies (WHW 9.18)
1. De decaan stelt opleidingscommissies in ten behoeve van de volgende opleidingen of
combinatie van opleidingen:
− De opleidingscommissie AT ten behoeve van de bacheloropleiding Advanced
Technology (Technische Natuurwetenschappen)
− Onderscheiden opleidingscommissies BMT, CT, TG en TN ten behoeve van de
desbetreffende combinaties van bachelor- en daarop aansluitende masteropleidingen.
− De opleidingscommissie Nanotechnologie ten behoeve van de masteropleiding
Nanotechnologie.
2. De leden van een opleidingscommissie worden benoemd door de decaan, die wat betreft
de personeelsfracties rekening houdt met een zekere spreiding over de toeleverende
disciplines. De student-leden worden voorgedragen door de studentenvertegenwoordiging
van de desbetreffende opleiding of combinatie van opleidingen.
3. De opleidingscommissie kiest uit zijn midden een voorzitter en, indien gewenst, een vicevoorzitter en secretaris.
4. De opleidingscommissie bestaat uit ten minste vier ten hoogste acht leden en is voor de
helft samengesteld uit personeelsleden en voor de helft uit de voor de opleiding en
combinatie van opleidingen ingeschreven studenten. Indien er sprake is van een
combinatie van bachelor- en de daarop aansluitende masteropleiding, dient de
samenstelling van de opleidingscommissie uit studenten vanuit zowel de bachelor- als de
masteropleiding te bestaan.
5. De zittingstermijn van de leden van de opleidingscommissie bedraagt voor wat betreft de
personeelsleden twee jaar en voor wat betreft de studenten één jaar. Zij zijn direct
herbenoembaar.
6. De opleidingsdirecteur neemt met adviserende stem deel aan de vergaderingen van de
opleidingscommissie.
Artikel 28. De taken van de opleidingscommissies (WHW 9.18)
1. Een opleidingscommissie heeft tot taak
− advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende
opleiding of groep van opleidingen.
− het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en
examenregeling.
− het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de opleidingsdirecteur en
de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.
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2.
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4.

Alvorens advies uit te brengen wordt de opleidingscommissie in de gelegenheid gesteld
in ieder geval overleg te voeren met de opleidingsdirecteur en, indien de commissie dat
wenselijk acht, met de decaan.
De opleidingscommissie overlegt ten minste twee keer per studiejaar met de
opleidingsdirecteur
De opleidingscommissie wordt door de opleidingsdirecteur c.q. de decaan zo spoedig
mogelijk in kennis gesteld van de wijze waarop aan uitgebrachte adviezen gevolg is
gegeven.

Artikel 29. Het collectief beklagrecht van studenten (WHW 9.28)
1. Het collectief recht van beklag kan worden uitgeoefend ter zake van het niet of niet
volledig dan wel in onvoldoende mate nakomen van de verplichtingen van de universiteit
(i.c. faculteit) jegens studenten.
2. Het in het eerste lid bedoelde recht kan worden uitgeoefend door een groep studenten die
voor dezelfde opleiding bij de universiteit zijn ingeschreven.
3. Het beklag wordt schriftelijk ingediend bij de decaan. Het bevat een duidelijke
omschrijving van de bezwaren en van hetgeen volgens de indieners moet gebeuren om
deze bezwaren weg te nemen.
4. De decaan bevestigt binnen 7 dagen de ontvangst van het klaagschrift en stelt de
indieners hiervan in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn hierop een
toelichting te geven.
5. Binnen 6 weken na ontvangst van het klaagschrift deelt de decaan aan de indieners
schriftelijk en gemotiveerd mee of het beklag voor hem aanleiding is tot het treffen van
maatregelen en - indien dit het geval is - welke maatregelen dit zijn.
6. Indien het beklag een aangelegenheid betreft die niet tot de bevoegdheid van de decaan
behoort, zendt de decaan het beklag door aan het bevoegde orgaan of bevoegde
functionaris. De decaan deelt dit aan de indieners van het klaagschrift mede. Het gestelde
in het vierde en vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 5. Onderzoek
Artikel 30. De onderzoeksinstituten (WHW 9.21)
1. Het onderzoek van de faculteit wordt uitgevoerd in de leerstoelen onder leiding van de
desbetreffende hoogleraren.
2. Het onderzoek in de leerstoelen wordt als regel ingebracht in onderzoeksinstituten van de
universiteit.
3. De faculteit TNW neemt deel aan de universitaire onderzoeksinstituten IMPACT,
MESA+ en BMTI.
4. De decaan kan facultaire onderzoeksinstituten instellen.
5. De faculteit TNW kent de volgende facultaire onderzoeksinstituten:
• Instituut voor Technische Geneeskunde (ITG)
6. De wetenschappelijk directeur van een facultair onderzoeksinstituut wordt benoemd door
de decaan.
7. De personeelsleden die dit aangaat worden voor hun volledige of gedeeltelijke
onderzoekstaak door de decaan tewerkgesteld bij een of meer onderzoeksinstituten,
gehoord de desbetreffende hoogleraar, het betrokken personeelslid en de
wetenschappelijk directeur van het desbetreffende onderzoeksinstituut.
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Artikel 31. Bestuur en beheer van de onderzoeksinstituten
Op het bestuur en beheer van onderzoeksinstituten zijn de regels en richtlijnen van het
bestuurs- en beheersreglement van de universiteit van toepassing.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Artikel 32. Verschil van mening
1. Bij verschil van mening over de interpretatie van een of meer artikelen van dit reglement
beslist de decaan.
2. Over kwesties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de decaan.
Artikel 33. Aanhaling
Dit reglement kan worden aangehaald als: Het Faculteitsreglement TNW.
Artikel 34. Vaststelling
Dit reglement is na verkregen instemming van de faculteitsraad vastgesteld door de decaan op
22 juni 2004. Het vervangt het faculteitsreglement van de faculteit TNW van 1 november
2003.

Aldus vastgesteld,

Aldus goedgekeurd,

De decaan
(datum)

Het College van Bestuur
(datum)
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Hoofdstuk V. Bijlage

A. De verdeling van de vakgroepen van de Faculteit
over de disciplines Technische Natuurkunde (TN) en Chemische
Technologie (CT) en Biologisch/Medisch (B/M) .
Disci
pline
CT
TN
B/M

Vakgroepen / functionele leerstoelen

CT
TN

Chemische Analyse (CA)
Vakgroep: Complex Photonic Systems (COPS):
− leerstoel: Waves in Complex Media (WICM)
− leerstoel: Photonic Media (POM)
Computational Dispersiereologie (CDR)
Computational Materials Science (CMS)
Dynamica en Beheersing van Processen (DBP)
Fundamentele Aspecten van de Proceskunde (FAP)
Industriële Polymerisatieprocessen (IPP)
Katalytische Processen en Materialen (KPM)
Lage Temperaturen (LT)

TN
TN
CT
CT
CT
CT
TN

TN
CT

Anorganische Materiaalkunde (AMK)
Biofysische Techniek (BFT)

Bijzondere en vrije leerstoelen
−
−

Celbiofysica (CB)
Clinical Applications of Biomedical Optics
(CABO)

−
−
−

Industriële Toepassing Supergeleiders (ITS)
Biomagnetische Technologie (BMaT)
Hoge-energiefysica (HEF)

−

Fysisch Gedrag van Polymeren

−

Milieutechnologie i.h.b. Membraantechnologie (MILT)

CT

Laserfysica (LF)
Materiaalkunde en Technologie van Polymeren
(MTP)
Membraantechnologie (MTO)

B/M
TN

Moleculaire Celbiologie
Natuurkunde van Complexe Vloeistoffen (NCV)

−
−

CT

Ontwikkeling en Ontwerp van Industriële Processen
(OOIP)

−
−
−
−
−
−

TN
CT

Optische Technieken (OT)
Polymeerchemie en Biomaterialen (PBM)

B/M
CT
CT

Rubbertechnologie (RBT)
Scheidingstechnologie (ST)

CT

Supramoleculaire Chemie en Technologie (SMCT)

TN
TN
B/M

Vastestoffysica (VSF)
Vloeistoffysica (VLF)

−
−
−
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−
−
−
−
−
−
−

Toegepaste Reologie van Heterogene
Materialen (TRHM)
Toepassingen van de Reologie
Two-phase Flow Instabilities (TFI)
Fabrieksontwerp
Technisch Economische Evaluatie
Processynthese
Reactieve Scheidingen
Nanofotonische structuren (NFS)
Moleculaire Aspecten van de Cel- en
Weefseltechnologie
Biocompatibiliteit
Textieltechnologie (TT)
Thermochemische Conversie van Biomassa
(TCB)
Energietechnologie (ET)
Molecular Modelling
Massaspectrometrie
Berkhoff-leerstoel voor vloeistoffysica
Medical Ultrasound Diagnosis and Therapy
(MEDUT)
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