Reglement inzake de functionele samenstelling van
(advies)raden en commissies
(Raad van Bestuur d.d. 3 juli 2015, gewijzigd door de Raad van Bestuur
van 4 december 2015)
Onverminderd het gegeven dat bepaalde voorschriften inzake samenstelling van sommige
(advies)organen decretaal1 of door de Vlaamse Regering2 zijn vastgelegd, heeft de Raad van
Bestuur op 3 juli 2015 de volgende uitgangspunten met betrekking tot de samenstelling en
de werking van (advies)organen van het universiteitsbestuur goedgekeurd.
De functionele samenstelling van deze (advies)raden en commissies kadert in de visie en de
principes inzake de bevoegdheidsverdeling aan de Universiteit Gent (RVB 3 juli 2015).
Dit reglement heft het kader voor de samenstelling van en de aanduiding in de permanente
adviesorganen (raden, commissies en werkgroepen) (RVB 28 maart 2003), op.
Algemeen
1.

Het voorzitterschap van (advies)raden en/of commissies kan, maar hoeft niet,
opgenomen worden door de rector of vicerector. Het Bestuurscollege kan ook een
beheerder, directeur of een voltijds ZAP-lid als voorzitter aanduiden, waarbij de Sociale
Raad als enige uitzondering geldt (die wordt voorgezeten door een student).

2.

Er wordt gestreefd naar een combinatie van enerzijds medebestuur via een
vertegenwoordiging van de diverse geledingen (waar relevant en wenselijk) en de
faculteiten (waar relevant) en anderzijds de inbreng van inhoudelijke experten.

3.

Leden kunnen, maar hoeven, geen lid van de Raad van Bestuur te zijn. Bij de
voordracht door de geledingen in de Raad van Bestuur (cfr. punt 4) zijn de
mogelijkheden de volgende: ofwel wordt een vertegenwoordiger van een bepaalde
geleding aangeduid vanuit en/of onder die geleding in de Raad van Bestuur (m.a.w.
behorende tot die geleding van de Raad van Bestuur), ofwel wordt een
vertegenwoordiger aangeduid door de geleding van de Raad van Bestuur (doch zonder
noodzakelijk uit die geleding in de Raad van Bestuur te moeten komen).

4.

Het Bestuurscollege beslist over de nominatieve invulling:
a. Elke geleding in de Raad van Bestuur doet naar aanleiding van de
(her)samenstelling van een orgaan – bij voorkeur in consensus, in
voorkomend geval bij meerderheid – een dubbele voordracht (m/v) voor haar
vertegenwoordigers aan de rector, voorzitter van het Bestuurscollege. De
geledingen kunnen in hun dubbele voordracht een volgorde meegeven.
b. De inhoudelijke experten worden gezamenlijk voorgedragen door de rector en
de vicerector.
c. Het Bestuurscollege keurt op basis van de voordrachten de nominatieve
samenstelling van de organen goed, waarbij rekening wordt gehouden met de
decretale3 verplichting om een evenwichtige vertegenwoordiging van beide
geslachten te waarborgen, waarbij ten minste geldt dat ten hoogste twee

1

Bv. de Sociale Raad (zie Codex Hoger Onderwijs, art.II.344)
Bv. de Onderzoeksraad (zie Besluit van de Vlaamse regering d.d. 21 december 2012 betreffende de
financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap)
3
Bijzonder decreet van 13 juli 2012 houdende wijziging van het Bijzonder decreet van 26 juni 1991,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2012 (onder nr. 2012 – 2424, p. 48503)
2
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derde van de leden van deze organen bestaat uit personen van hetzelfde
geslacht.
5.

Elke (advies)raad of commissie wordt opnieuw samengesteld bij de vernieuwing van
samenstelling (van een geleding) van de Raad van Bestuur. Vertegenwoordigers die
niet meer aan de voorwaarden voldoen, worden vervangen via de in dit reglement
voorziene procedure of volgens de specifieke regeling voorzien in het
verkiezingsreglement.

6.

De aansturende beheerder en de betrokken directeur(s) zetelen als stemgerechtigd lid
in de (advies)raden en commissies.

7.

De voorzitter kan altijd verantwoordelijken en/of experts met raadgevende stem
uitnodigen (hetzij ad hoc, hetzij op permanente basis).

8.

De (advies)raad of commissie duidt zelf, op voorstel van de voorzitter, een secretaris
aan (met raadgevende stem).

9.

De regeringscommissaris wordt met raadgevende
vergaderingen van de (advies)raden en commissies.

10.

De voorzitter van een (advies)raad of commissie oordeelt of effectief zetelende leden
zich kunnen laten vervangen door plaatsvervangers. In voorkomend geval dient deze
plaatsvervanging door de voorzitter toegestaan te worden voor alle stemgerechtigde
leden, hetzij ambtshalve zetelend, hetzij als vertegenwoordiger van een geleding,
zonder onderscheid.

11.

Een (advies)raad kan slechts geldig vergaderen als minstens de helft van het aantal
stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit quorum niet bereikt wordt, kan de
(advies)raad of commissie na een tijdspanne van één week geldig vergaderen
ongeacht het aantal aanwezigen.

12.

De verslagen van de (advies)raden en commissies worden aan alle leden van de raad
van bestuur bezorgd.

stem

uitgenodigd

op

de
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ONDERWIJSRAAD
De samenstelling van de Onderwijsraad werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 12
september 2014. Onderstaande samenstelling dient hiermee samen gelezen te worden.
Opdracht
De Onderwijsraad treedt op als adviesorgaan van de raad van bestuur of van het
bestuurscollege en kan zowel op hun vraag als op eigen initiatief adviezen formuleren rond
alle aspecten van het onderwijsgebeuren aan de UGent.
Samenstelling
Voorzitter: Directeur Onderwijsaangelegenheden
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter:
-

Rector of vicerector
Academisch beheerder
de 11 onderwijsdirecteurs
drie gecoöpteerde ZAP-leden van het minderheidsgeslacht
drie AAP-vertegenwoordigers, op voordracht van de AAP-geleding in de raad van
bestuur
een ATP-vertegenwoordiger, op voordracht van de ATP-geleding in de raad van
bestuur
negen studentenvertegenwoordigers, op voordracht van de Gentse StudentenRaad

Leden met raadgevende stem:
-

een secretaris aan te duiden door de onderwijsraad op voorstel van de voorzitter
de regeringscommissaris

ONDERWIJSKWALITEITSBUREAU
De samenstelling van het Onderwijskwaliteitsbureau werd door de Raad van Bestuur
goedgekeurd op 12 juni 2015. Onderstaande samenstelling dient hiermee samen gelezen te
worden.
Opdracht
Het Onderwijskwaliteitsbureau is opgevat als een sui generis operationele instantie belast
met de opvolging van de kwaliteitszorg van de opleidingen aan de UGent en met het
uitwerken van praktische voorstellen voor diezelfde kwaliteitszorg.
Samenstelling
Voorzitter: rector of vicerector
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter :
-

de directeur onderwijsaangelegenheden
vier ZAP-leden,
3/17

-

twee studentenvertegenwoordigers
een AAP-vertegenwoordiger,
twee externe experten uit het afnemend veld (profit en nonprofit)

Het BC zal de leden nominatim aanduiden op voorstel van de rector en vicerector, na
raadpleging van of met de betrokken geledingen. De termijnen van de niet-functioneel
ingevulde mandaten bedragen vier jaar, behalve voor de studenten en het AAP, waar één
jaar de termijn is. De afdeling onderwijskwaliteitszorg van DOWA staat in voor het
secretariaat van het onderwijskwaliteitsbureau

COMMISSIE PROGRAMMA’S

De samenstelling van de Commissie Programma’s werd door de Raad van Bestuur
goedgekeurd op 12 september 2014. Onderstaande samenstelling dient hiermee samen
gelezen te worden.
Opdracht
Zie tabel 5 van het delegatiebesluit Onderwijsaangelegenheden.
Samenstelling
Voorzitter: Directeur Onderwijsaangelegenheden
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter :
-

Academisch Beheerder
1 Onderwijsdirecteur uit een faculteit van de α-wetenschappen
1 Onderwijsdirecteur uit een faculteit van de β-wetenschappen
1 Onderwijsdirecteur uit een faculteit van de γ-wetenschappen
1 Student uit een faculteit van de α-wetenschappen
1 Student uit een faculteit van de β-wetenschappen
1 Student uit een faculteit van de γ-wetenschappen
1 lid van het Zelfstandig Academisch Personeel
1 lid van het Assisterend Academisch Personeel

Leden met raadgevende stem:
-

Afdelingshoofd Studentenadministratie en studieprogramma’s
1 stafmedewerker Afdeling Studentenadministratie en studieprogramma’s (beurtrol,
afhankelijk van de voorliggende dossiers)

De stemgerechtigde leden worden aangewezen door de Onderwijsraad tijdens de laatste
vergadering van de Onderwijsraad van het vorige academiejaar. Zij zetelen in de CoP voor
een periode van twee academiejaren voor zover ze in die periode nog lid zijn van de
Onderwijsraad, tenzij een lid zelf beslist zijn mandaat eerder te beëindigen.

ONDERZOEKSRAAD
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De samenstelling van de Onderzoeksraad werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd op
14 februari 2014 en 3 juli 2015. Onderstaande samenstelling dient hiermee samen gelezen
te worden.
Opdracht
De Onderzoeksraad is het adviserende en beslissende orgaan dat toeziet op de optimale
invulling van de onderzoeksfunctie van de Universiteit Gent. Zij verstrekt aan het
universiteitsbestuur advies over het onderzoeksbeleid van de instelling, daarbij rekening
houdend met de krachtlijnen van het algemeen wetenschapsbeleid.
Samenstelling
Voorzitter: rector of vicerector of een ZAP-lid voorgedragen door de rector en de vicerector
Stemgerechtigde leden:
1° De voorzitter, 5 leden extern aan de UGent en 22 ZAP-leden van de UGent, waarbij elke
faculteit 2 ZAP-vertegenwoordigers heeft
2° Het bestuurscollege stelt de voorzitter aan. De voorzitter is hetzij de rector, hetzij de
vicerector, hetzij een ZAP-lid voorgedragen door de rector en de vicerector.
3° De stemgerechtigde leden worden aangesteld door het bestuurscollege op gezamenlijke
voordracht van de rector, de vicerector en alle decanen.
Leden met raadgevende stem:
1° De regeringscommissaris en de afgevaardigde van financiën
2° De
rector
of
vicerector,
de
academisch
beheerder,
de
directeur
Onderzoeksaangelegenheden en het afdelingshoofd Onderzoekscoördinatie die optreedt
als secretaris van de Onderzoeksraad en van het bureau van de Onderzoeksraad
3° Drie gedoctoreerde vertegenwoordigers van het AAP die op voorstel van de AAPgeleding in de Raad van Bestuur worden aangewezen; per vertegenwoordiger kan een
plaatsvervanger, die eveneens houder is van een doctoraat, worden aangewezen
4° Eén vertegenwoordiger van de School of Arts.

BUREAU ONDERZOEKSRAAD
De samenstelling van het Bureau van de Onderzoeksraad werd door de Raad van Bestuur
goedgekeurd op 14 februari 2014. Onderstaande samenstelling dient hiermee samen
gelezen te worden.
Opdracht
Het Bureau van de Onderzoeksraad kan de werkzaamheden van de Onderzoeksraad
voorbereiden, beleidsinitiatieven rond onderzoeksbeleid voorbereiden of kan door de
Onderzoeksraad met specifieke taken belast worden.
Samenstelling
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Voorzitter: wordt aangeduid door het Bestuurscollege
Stemgerechtigde leden:
1° De rector, de academisch beheerder, de directeur onderzoeksaangelenheden, de
secretaris van de onderzoeksraad
2° een evenredige vertegenwoordiging van de werkgroepen van de Onderzoeksraad,
waarbij het aantal vertegenwoordigers wordt vastgelegd door de Onderzoeksraad.

INTERFACULTAIRE BIBLIOTHEEKCOMMISSIE

Opdracht
De Interfacultaire Bibliotheekcommissie is het adviesorgaan voor het universiteitsbestuur
inzake alle aspecten van het beleid rond het bibliotheekwezen aan de UGent.
Samenstelling
Voorzitter: rector of vicerector of een ZAP-lid voorgedragen door de rector en vicerector
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter :
-

de academisch beheerder
de directeur Onderwijsaangelegenheden
de directeur Onderzoeksaangelegenheden
één ZAP-lid per faculteit, op voordracht van de betrokken faculteitsraad
één AAP-vertegenwoordiger, op voordracht van de de AAP-geleding in de raad van
bestuur
één ATP-vertegenwoordiger, op voordracht van de ATP-geleding in de raad van
bestuur
één studentenvertegenwoordiger, op voordracht van de studentengeleding in de raad
van bestuur

Leden met raadgevende stem:
-

een secretaris, aan te duiden door de Interfacultaire Bibliotheekcommissie op
voorstel van de voorzitter
de regeringscommissaris

COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Opdracht
De commissie Ontwikkelingssamenwerking is het adviesorgaan voor het bestuurscollege
voor materies met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking.
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Samenstelling
Voorzitter: een ZAP-lid aangeduid door het bestuurscollege
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter :
-

de academisch beheerder
de directeur Onderwijsaangelegenheden
de directeur Onderzoeksaangelegenheden
een ZAP-vertegenwoordiger van elke faculteit, op voordracht van de betrokken
faculteitsraad
een vertegenwoordiger van het AAP (en plaatsvervanger) op voordracht van de
vertegenwoordigers van het AAP in de raad van bestuur
een vertegenwoordiger van het ATP (en plaatsvervanger) op voordracht van de
vertegenwoordigers van het ATP in de raad van bestuur
een student (en plaatsvervanger) op voordracht van de studentenvertegenwoordigers
in de raad van bestuur

Leden met raadgevende stem:
-

een secretaris, aan te duiden door de commissie Ontwikkelingssamenwerking op
voorstel van de voorzitter
de regeringscommissaris

BELEIDSGROEP VALORISATIE

De samenstelling van de Beleidsgroep Valorisatie werd door de Raad van Bestuur
goedgekeurd op 7 november 2014. Onderstaande samenstelling dient hiermee samen
gelezen te worden.
Opdracht
De Beleidsgroep is bevoegd voor:
• het verlenen van advies over de lange-termijn oriëntering van de valorisatiestrategie en
–middelen en de lange-termijn beleidslijnen ter ondersteuning van de strategie;
• het controleren van de overeenstemming van het jaarlijks operationeel uitvoeringsplan,
de begroting en de jaarrekening van UGent TechTransfer met de valorisatiestrategie.
Samenstelling
Voorzitter: de rector of de vicerector
Leden, naast de voorzitter:
- de voorzitter van de IOF-raad
- de academisch beheerder (met raadgevende stem)
- de directeur Onderzoeksaangelegenheden
- vier ZAP-leden (waaronder twee promotoren van IOF-valorisatieconsortia)
- manager van UGent TechTransfer
- een ethicus
- drie externe valorisatie-experten (vanuit de bedrijfswereld of
technologietransferdiensten)

externe
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DOCTORAL SCHOOLS STUURGROEP

Opdracht
De Stuurgroep is bevoegd voor:
• het vastleggen van de strategische doelstellingen van de Doctoral Schools, in het
bijzonder m.b.t. de doctoraatsopleiding (met inbegrip van kwaliteitsbewaking), de
interuniversitaire en internationale samenwerking en uitwisseling op doctoraatsniveau,
en de uitstroom op de arbeidsmarkt;
• het vastleggen van de verdeling van de voor de werking van de Doctoral Schools ter
beschikking gestelde financiële middelen;
• het verlenen van advies aan de faculteiten en het universiteitsbestuur betreffende het
doctoraatsbeleid.
Samenstelling
Voorzitter: een ZAP-lid, aangeduid door het bestuurscollege op voordracht van de rector en
vicerector
Leden, naast de voorzitter:
-

de academisch beheerder
de directeur Onderzoeksaangelegenheden
de directeur Onderwijsaangelegenheden
de directeurs van de vijf Doctoral Schools
een AAP/OAP-vertegenwoordiger van de alfafaculteiten, op voordracht van de AAPgeleding in de Raad van Bestuur
een AAP/OAP-vertegenwoordiger van de bètafaculteiten, op voordracht van de AAPgeleding in de Raad van Bestuur
een AAP/OAP-vertegenwoordiger van de gammafaculteiten, op voordracht van de
AAP-geleding in de Raad van Bestuur

EXPERTENGROEP INTERNATIONALISERING
De samenstelling van de Expertengroep Internationalisering werd door de Raad van Bestuur
goedgekeurd op 14 februari 2014. Onderstaande samenstelling dient hiermee samen
gelezen te worden.

Opdracht
Voor alle materies inzake internationalisering, internationale samenwerking en internationale
mobiliteit zullen de bestuursorganen van de UGent op het advies kunnen rekenen van 1
orgaan inzake internationalisering: de Beleidsgroep Internationalisering. Alle beslissingen
inzake internationalisering voorgelegd aan de Raad van Bestuur dienen voorzien te worden
van een advies van deze beleidsgroep.
Voorzitter: Beleidscoördinator Internationalisering
Ondervoorzitter: Academisch beheerder
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Stemgerechtigde leden naast de voorzitter:
-

de directeur Onderwijsaangelegenheden (en plaatsvervanger)
de directeur Onderzoeksaangelegenheden (en plaatsvervanger)
een ZAP-vertegenwoordiger van de alfafaculteiten (en plaatsvervanger)
een ZAP-vertegenwoordiger van de bètafaculteiten (en plaatsvervanger)
een ZAP-vertegenwoordiger van de gammafaculteiten (en plaatsvervanger)
een AAP-vertegenwoordiger (en plaatsvervanger)
een ATP-vertegenwoordiger (en plaatsvervanger)
een studentenvertegenwoordiger (en plaatsvervanger)

Leden met raadgevende stem:
-

een secretaris aan te duiden door de Expertengroep op voorstel van de voorzitter
het afdelingshoofd Internationalisering
het afdelingshoofd Onderzoekscoördinatie

COMMISSIE COMMUNICATIE

Opdracht
De commissie Communicatie is het adviesorgaan van het universiteitsbestuur inzake alle
aspecten van het communicatiebeleid aan de Universiteit Gent. Deze commissie heeft als
opdracht adviesverlening en beleidsvoorbereiding op het vlak van universitaire communicatie
en profilering ten behoeve van het bestuurscollege en de raad van bestuur.
Samenstelling
Voorzitter: rector of vicerector
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter :
-

-

de academisch beheerder
de directeur Bestuurszaken
één ZAP-vertegenwoordiger, op voordracht van de geleding van het ZAP in de raad
van bestuur
één AAP-vertegenwoordiger, op voordracht van de geleding van het AAP in de raad
van bestuur
één ATP-vertegenwoordiger, op voordracht van de geleding van het ATP in de raad
van bestuur
één studentenvertegenwoordiger, op voordracht van de geleding van de studenten in
de raad van bestuur
één vertegenwoordiger van openbare instanties, politieke, sociaal-economische en
culturele milieus, op voordracht van de geleding van openbare instanties, politieke,
sociaal-economische en culturele milieus in de raad van bestuur
één ZAP-lid marketingexpert
één ZAP-lid communicatie-expert

Leden met raadgevende stem:
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-

het afdelingshoofd Communicatie
het afdelingshoofd Studie- en loopbaanadvies
een secretaris, aan te duiden door de Commissie Communicatie op voorstel van de
voorzitter
de regeringscommissaris

COMMISSIE DUURZAAMHEIDSBELEID

Opdracht
De commissie duurzaamheidsbeleid wil het duurzaamheidsbeleid verder verankeren in de
organisatie van de UGent en hoog op de universitaire agenda zetten. Deze adviesraad
adviseert de rector, het Bestuurscollege, de Raad van Bestuur en andere organen m.b.t.
duurzaamheidsthema’s, doet voorstellen voor structurele duurzaamheidsmaatregelen of
duurzaamheidsprojecten en houdt toezicht op de werking van het duurzaamheidskantoor.
Samenstelling
Voorzitter: rector of vicerector
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter :
-

-

de logistiek beheerder
de directeur Bestuurszaken
de directeur Gebouwen en Facilitair Beheer
de directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling
drie ZAP-vertegenwoordigers, waarvan één uit de alfa-, één uit de bèta en één uit de
gammafaculteiten, op voordracht van de ZAP-geleding in de raad van bestuur
drie AAP-vertegenwoordigers, waarvan één uit de alfa-, één uit de bèta- en één uit de
gammafaculteiten, op voordracht van de AAP-geleding in de raad van bestuur
twee ATP-vertegenwoordigers, op voordracht van de ATP-geleding in de raad van
bestuur
één studentenvertegenwoordiger, op voordracht van de studentengeleding in de raad
van bestuur
één vertegenwoordiger van de openbare instanties, politieke, sociaal-economische
en culturele milieus, op voordracht van de geleding van openbare instanties,
politieke, sociaal-economische en culturele milieus in de raad van bestuur
één vertegenwoordiger van de Stad Gent

Leden met raadgevende stem:
-

de milieucoördinator
de medewerker duurzaamheidsbeleid (secretaris)
experten duurzame energie, mobiliteit, aankopen, voeding, onderwijs en onderzoek
(aanwezig afhankelijk van de agenda)
de regeringscommissaris

WERKGROEP DIVERSITEIT EN GENDER
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Opdracht
De werkgroep adviseert en begeleidt de uitbouw van het diversiteits- en genderbeleid aan de
UGent.
Samenstelling
Voorzitter: de rector of de vicerector
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter :
-

de academisch beheerder
de directeur Onderwijsaangelegenheden
de directeur Bestuurszaken
de directeur Personeel en Organisatie
drie ZAP-vertegenwoordigers, waarvan één uit de alfa-, één uit de bèta en één uit de
gammafaculteiten, op voordracht van de ZAP-geleding in de raad van bestuur
drie AAP-vertegenwoordigers, waarvan één uit de alfa-, één uit de bèta- en één uit de
gammafaculteiten, op voordracht van de AAP-geleding in de raad van bestuur
één ATP-vertegenwoordiger, op voordracht van de ATP-geleding in de raad van
bestuur
één studentenvertegenwoordiger, op voordracht van de studentengeleding in de raad
van bestuur
één vertegenwoordigers van de openbare instanties, politieke, sociaal-economische
en culturele milieus, op voordracht van de geleding van openbare instanties,
politieke, sociaal-economische en culturele milieus in de raad van bestuur

Leden met raadgevende stem:
-

een secretaris, aan te duiden door de werkgroep Diversiteit en Gender op voorstel
van de voorzitter
het hoofd van de beleidscel Diversiteit en Gender
de beleidsadviseurs diversiteit en gender
de regeringscommissaris

WERKGROEP ZAP-BELEID

Opdracht
De werkgroep kan zich op eigen initiatief of op vraag van het universiteitsbestuur buigen over
specifieke dossiers van het ZAP-beleid.
Samenstelling
Voorzitter: de rector of de vicerector
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter :
-

de academisch beheerder
de logistiek beheerder
de directeur Personeel en Organisatie
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-

drie ZAP-vertegenwoordigers, waarvan één uit de alfa-, één uit de bèta- en één uit de
gammafaculteiten, op voordracht van de ZAP-geleding in de raad van bestuur
een AAP-vertegenwoordiger, op voordracht van de AAP-geleding in de raad van
bestuur
een ATP-vertegenwoordiger, op voordracht van de ATP-geleding in de raad van
bestuur
een studentenvertegenwoordiger, op voordracht van de studentengeleding in de raad
van bestuur

Leden met raadgevende stem:
-

een secretaris, aan te duiden door de werkgroep ZAP-beleid op voorstel van de
voorzitter
de regeringscommissaris

WERKGROEP AAP-BELEID

Opdracht
De werkgroep kan zich op eigen initiatief of op vraag van het universiteitsbestuur buigen over
specifieke dossiers van het AAP-beleid.
Samenstelling
Voorzitter: de rector of de vicerector
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter :
-

de academisch beheerder
de logistiek beheerder
de directeur Personeel en Organisatie
drie ZAP-vertegenwoordigers, waarvan één uit de alfa-, één uit de bèta- en één uit de
gammafaculteiten, op voordracht van de ZAP-geleding in de raad van bestuur
drie AAP-vertegenwoordigers, waarvan één uit de alfa-, één uit de bèta- en één uit de
gammafaculteiten, op voordracht van de AAP-geleding in de raad van bestuur
een ATP-vertegenwoordiger, op voordracht van de ATP-geleding in de raad van
bestuur
een studentenvertegenwoordiger, op voordracht van de studentengeleding in de raad
van bestuur

Leden met raadgevende stem:
-

een secretaris, aan te duiden door de werkgroep AAP-beleid op voorstel van de
voorzitter
de regeringscommissaris

WERKGROEP ATP-BELEID

Opdracht
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De werkgroep kan zich op eigen initiatief of op vraag van het universiteitsbestuur buigen over
specifieke dossiers van het ATP-beleid.
Samenstelling
Voorzitter: de rector of de vicerector
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter :
-

de academisch beheerder
de logistiek beheerder
de directeur Personeel en Organisatie
drie ZAP-vertegenwoordigers, waarvan één uit de alfa-, één uit de bèta- en één uit de
gammafaculteiten, op voordracht van de ZAP-geleding in de raad van bestuur
een AAP-vertegenwoordiger, op voordracht van de AAP-geleding in de raad van
bestuur
drie ATP-vertegenwoordigers, op voordracht van de ATP-geleding in de raad van
bestuur
een studentenvertegenwoordiger, op voordracht van de studentengeleding in de raad
van bestuur

Leden met raadgevende stem:
-

een secretaris, aan te duiden door de werkgroep ATP-beleid op voorstel van de
voorzitter
de regeringscommissaris

ADVIESRAAD ACADEMISCH ERFGOED EN ARCHIEF

Opdracht
De adviesraad Academisch Erfgoed en Archief zal adviserend en begeleidend optreden ten
aanzien van het implementeren van een academisch erfgoed- en archiefbeleid, het
versterken van een professioneel collectiebeheer, de inzet van de collecties voor onderwijs
en onderzoek en van een performante museale werking.
Samenstelling
Voorzitter: de rector of vicerector of een beheerder of een ZAP-lid
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter:
-

de academisch en de logistiek beheerder
de directeur van de Entiteit Academisch Erfgoed en Archief
drie ZAP-vertegenwoordigers, waarvan één uit de alfa-, één uit de bèta en één uit de
gammafaculteiten, op voordracht van de ZAP-geleding in de raad van bestuur
een AAP-vertegenwoordiger, op voordracht van de AAP-geleding in de raad van
bestuur
een ATP-vertegenwoordigers, op voordracht van de ATP-geleding in de raad van
bestuur
één studentenvertegenwoordiger, op voordracht van de studentengeleding in de raad
van bestuur
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-

-

één vertegenwoordiger van de openbare instanties, politieke, sociaal-economische
en culturele milieus, op voordracht van de geleding van openbare instanties,
politieke, sociaal-economische en culturele milieus in de raad van bestuur
drie ZAP-leden, experten in collectiebeheer
drie externe experten met ervaring in museaal beheer, archiefbeheer, …

Leden met raadgevende stem:
-

een secretaris, aan te duiden door de Adviesraad Academisch Erfgoed en Archief op
voorstel van de voorzitter
de regeringscommissaris

COMMISSIE FINANCIËN

Opdracht
De financiële commissie bereidt jaarlijks de begroting, de begrotingswijzigingen en de
jaarrekening voor, vooraleer deze aan het bestuurscollege en de raad van bestuur worden
voorgelegd. Bovendien kan de financiële commissie over andere financieel gerelateerde
beleidsdossiers advies uitbrengen.
Samenstelling
Voorzitter: de rector of vicerector
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter :
-

de academisch beheerder
de logistiek beheerder
de directeur Financiën
drie ZAP-vertegenwoordigers, waarvan één uit de alfa-, één uit de bèta- en één uit de
gammafaculteiten, op voordracht van de ZAP-geleding in de raad van bestuur
een AAP-vertegenwoordiger, op voordracht van de AAP-geleding in de raad van
bestuur
een ATP-vertegenwoordiger, op voordracht van de ATP-geleding in de raad van
bestuur
een studentenvertegenwoordiger, op voordracht van de studentengeleding in de raad
van bestuur
één vertegenwoordiger van openbare instanties, politieke, sociaal-economische en
culturele milieus van de raad van bestuur, op voordracht van die geleding in de raad
van bestuur

Leden met raadgevende stem:
-

een secretaris, aan te duiden door de Commissie Financiën op voorstel van de
voorzitter
de regeringscommissaris

ICT-COMMISSIE
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Opdracht
De ICT-commissie is een raadgevend orgaan en heeft als voornaamste taken:
• Voorstellen te formuleren voor het verwerven en het universiteitsbreed ter beschikking
stellen van ICT-hulpmiddelen (software en hardware) ten behoeve van het onderwijs, het
onderzoek en de ondersteunende functies (administratie, logistiek);
• Te oordelen en adviseren over de opportuniteit van de ontwikkeling van applicaties en
diensten in eigen beheer en hierin een langetermijnvisie tot stand te brengen;
• Te adviseren over de meerjarenbegroting van de directie ICT nodig voor de realisatie
van de bovenvermelde doelstellingen;
• Coördinerend en adviserend op te treden t.a.v. mogelijke lokale initiatieven in faculteiten,
vakgroepen of directies ten einde onnodige duplicatie van inspanningen te vermijden.
Samenstelling
Voorzitter: rector of vicerector of een ZAP-lid voorgedragen door de rector en de vicerector
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter:
-

de logistiek beheerder
de directeur ICT
drie ZAP-vertegenwoordigers, waarvan één uit de alfa-, één uit de bèta- en één uit de
gammafaculteiten, op voordracht van de ZAP-geleding in de raad van bestuur
een AAP-vertegenwoordiger, op voordracht van de AAP-geleding in de raad van
bestuur
een ATP-vertegenwoordiger, op voordracht van de ATP-geleding in de raad van
bestuur
een studentenvertegenwoordiger, op voordracht van de studentengeleding in de raad
van bestuur

Leden met raadgevende stem:
-

een secretaris, aan te duiden door de ICT-commissie op voorstel van de voorzitter
de afdelingshoofden van de directie ICT
de informaticaverantwoordelijke van de Universiteitsbibliotheek
de regeringscommissaris

ICT-GEBRUIKERSCOMMISSIE

Opdracht
De ICT-Gebruikerscommissie is een ICT-overlegplatform tussen faculteiten, centrale
administratie en directie ICT.
Samenstelling
Voorzitter: rector of vicerector of een ZAP-lid voorgedragen door de rector en de vicerector
Stemgerechtigde leden:
-

de logistiek beheerder
de directeur ICT
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-

een ZAP-vertegenwoordiger van elke faculteit, op voordracht van elke betrokken
faculteitsraad
een vertegenwoordiger namens het AAP, op voordracht van de AAP-geleding in de
raad van bestuur
een vertegenwoordiger namens het ATP, op voordracht van de ATP-geleding in de
raad van bestuur
een studentenvertegenwoordiger, op voordracht van de studentengeleding in de raad
van bestuur

Leden met raadgevende stem:
-

een secretaris, aan te duiden door de ICT-Gebruikerscommissie op voorstel van de
voorzitter
de afdelingshoofden van de directie ICT
de informaticaverantwoordelijke van de Universiteitsbibliotheek
de regeringscommissaris

BOUWCOMMISSIE

Opdracht
De Bouwcommissie is een raadgevend en beslissend orgaan. De Bouwcommissie heeft als
opdracht :
• de opmaak voor een tijdperk van tenminste 5 jaar van een investeringsplan, de
evt. bijstelling ervan en de bepaling van de financiële gevolgen, per betrokken
jaar, geraamd in de begroting van het desbetreffende jaar
• de beraadslaging over elk bouwdossier waarvan de raming meer bedraagt dan
18.000 EUR excl. BTW
• het doelmatig gebruik van de eigendommen, van de gebouwen en de lokalen.
Samenstelling
Voorzitter: de rector of de vicerector
Stemgerechtigde leden naast de voorzitter
-

-

de logistiek beheerder
de directeur Gebouwen en Facilitair Beheer
drie ZAP-vertegenwoordigers waarvan één voor de alfa-faculteiten, één voor de betafaculteiten en één voor de gamma-faculteiten, op voordracht van de ZAP-geleding in
de raad van bestuur
een AAP-vertegenwoordiger, op voordracht van de AAP-geleding in de raad van
bestuur
een ATP-vertegenwoordiger, op voordracht van de ATP-geleding in de de raad van
bestuur
een studentenvertegenwoordiger, op voordracht van de studentengeleding in de raad
van bestuur
een ZAP-lid, juridische expert
een ZAP-lid, architecturaal expert
een ZAP-lid, expert in uitrustingstechnieken

Leden met raadgevende stem:
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-

een secretaris, aan te duiden door de Bouwcommissie op voorstel van de voorzitter
de regeringscommissaris

SOCIALE RAAD

Het statuut en vergaderreglement van de Sociale Raad werd door de Raad van Bestuur
goedgekeurd op 14 maart 2014. Onderstaande samenstelling dient hiermee samen gelezen
te worden.
Opdracht
De Sociale Raad heeft tot taak de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege van advies te
dienen omtrent alle aangelegenheden die de Studentenvoorzieningen raken en in het
bijzonder alle bepalingen zoals vervat in het Decreet van 29 juni 2012 betreffende de
Studentenvoorzieningen (Codex Hoger Onderwijs, art.II.336 – II.353)
Samenstelling
Voorzitter : een student-lid van de Sociale Raad
Stemgerechtigde leden (inclusief de voorzitter)
-

-

-

De logistiek beheerder
De directeur van de Directie Studentenvoorzieningen
Twee leden van het academisch personeel, op voordracht van de ZAP- en AAPgeleding in de Raad van Bestuur
Drie leden van het administratief en technisch personeel, tewerkgesteld in de Directie
Studentenvoorzieningen waarvan telkens 1 lid wordt voorgedragen per
representatieve vakbondsorganisatie
Eén medewerker van de Beleidscel Diversiteit en Gender
Drie rechtstreeks verkozen student-leden van de Raad van Bestuur
Vier studenten, rechtstreeks verkozen onder en door de studenten van de Universiteit
Gent
Een afgevaardigde van de VKV (Vergadering van Konventsvoorzitters)

Leden met raadgevende stem:
-

De commissaris van de Vlaamse Regering of zijn afgevaardigde
De secretaris
Een afgevaardigde van de GSR (Gentse Studenten Raad)
Een rechtstreeks verkozen student-lid van de Raad van Bestuur
De afdelingshoofden directie Studentenvoorzieningen (met uitzondering van de
afdeling Sportvoorzieningen) én de studentenbeheerder DSA
Een student van de campus Schoonmeersen of Mercator, aangeduid door de GSR
Een student van de campus Kortrijk, aangeduid door de GSR
Een STUVO instellingsverantwoordelijke HoWest
Een STUVO instellingsverantwoordelijke HoGent
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