REGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN DE SAMENSTELLING, DE WERKING EN DE
BEVOEGDHEDEN VAN DE RADEN VAN DE FACULTEITEN
VAN DE UNIVERSITEIT GENT
Raad van bestuur van 7 maart 2014, gewijzigd door de raad van bestuur
van 4 december 2015

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT GENT:
Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij decreet van 20
december 2013;
Gelet op het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het
Universitair Centrum Antwerpen, zoals het nadien werd gewijzigd;

B E S L U I T:

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.- De Universiteit Gent omvat volgende 11 faculteiten:
- faculteit Letteren en Wijsbegeerte;
- faculteit Rechtsgeleerdheid;
- faculteit Wetenschappen;
- faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen;
- faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur;
- faculteit Economie en Bedrijfskunde;
- faculteit Diergeneeskunde;
- faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen;
- faculteit Bio-ingenieurswetenschappen;
- faculteit Farmaceutische Wetenschappen;
- faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.

HOOFDSTUK II. - SAMENSTELLING
Artikel 2.- §1. Aan de Universiteit Gent bestaat de raad van een faculteit uit de volgende
stemgerechtigde leden:
-

vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel en de leden van het
onderwijzend personeel van groep 3 die opgenomen zijn in het integratiekader
bedoeld in artikel 171decies van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de
hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap of die vanaf 1 oktober 2013 gerangschikt
zijn in het universitair kader, verkozen door en onder de leden van die groep die aan
de faculteit verbonden zijn;

-

vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel en de leden van het
onderwijzend personeel van groep 1 en 2 die opgenomen zijn in het integratiekader
bedoeld in artikel 171decies van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de
hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap of die vanaf 1 oktober 2013 gerangschikt
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zijn in het universitair kader, verkozen door en onder de leden van die groep die aan
de faculteit verbonden zijn;
-

vertegenwoordigers van het administratief en technisch personeel en de leden van
het administratief en technisch personeel die opgenomen zijn in het integratiekader
bedoeld in artikel 171decies van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de
hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap of die vanaf 1 oktober 2013 gerangschikt
zijn in het universitair kader, verkozen door en onder de leden van die groep die aan
de faculteit verbonden zijn;

-

vertegenwoordigers van de studenten verkozen door en onder de studenten die aan
de faculteit verbonden zijn.

§2. Als basis voor de berekening van het totale aantal beschikbare mandaten in de raad van
een faculteit, wordt uitgegaan van 40% van het totale aantal leden van het zelfstandig
academisch personeel en de leden van het onderwijzend personeel van groep 3 die
opgenomen zijn in het integratiekader bedoeld in artikel 171decies van het decreet van 13
juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap of die vanaf 1 oktober
2013 gerangschikt zijn in het universitair kader, uitgedrukt in voltijdse eenheden, dat aan de
faculteit verbonden is op 1 januari vóór het ingaan van de mandaten. 1/3e van dit basisgetal,
in voorkomend geval afgerond naar het hogere gehele getal, stemt overeen met het
theoretisch minimumaantal mandaten die in te vullen zijn door leden van het
minderheidsgeslacht van het zelfstandig academisch personeel in de raad van een faculteit.
Indien echter op basis van dit theoretisch minimumaantal meer dan 3/4e van het aantal leden
van het minderheidsgeslacht van het zelfstandig academisch personeel met een aanstelling
van minstens 40% (toestand op 1 januari vóór het ingaan van de mandaten) een mandaat
zou moeten opnemen in de raad van een faculteit, wordt het minimumaantal in te vullen
mandaten door leden van het minderheidsgeslacht van het zelfstandig academisch
personeel gecorrigeerd tot de voormelde grens van 3/4e, in voorkomend geval afgerond naar
het hogere gehele getal.
Vervolgens wordt het aantal leden van de groep van vertegenwoordigers van het zelfstandig
academisch personeel in de raad van een faculteit vastgelegd door het bovenvermelde,
desgevallend gecorrigeerde, minimumaantal te vermenigvuldigen met 3 (gelet op het
genderevenwicht volgens de norm 1:2), doch zonder dat het resultaat meer kan bedragen
dan 40% van het totale aantal leden van het zelfstandig academisch personeel uitgedrukt in
voltijdse eenheden, dat aan de faculteit verbonden is op 1 januari vóór het ingaan van de
mandaten.
Het totale aantal leden van de groep van vertegenwoordigers van het assisterend
academisch personeel, van het administratief en technisch personeel en van de studenten in
de raad van een faculteit is gelijk aan de helft van het aantal vastgelegde leden van de groep
van vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, in voorkomend geval
afgerond naar het lagere gehele getal.
Het aantal leden van de groep van vertegenwoordigers van het assisterend academisch
personeel en het aantal leden van de groep van vertegenwoordigers van het administratief
en technisch personeel in de raad van een faculteit is steeds gelijk, waarbij de som van
beide aantallen meer dan de helft dient te zijn van het totale aantal mandaten die
beschikbaar zijn voor andere vertegenwoordigers dan die van het zelfstandig academisch
personeel, afgerond naar het eerste gehele getal dat aan die voorwaarde voldoet.
Na gelijke verdeling van het aantal mandaten die beschikbaar zijn voor andere
vertegenwoordigers dan die van het zelfstandig academisch personeel in de raad van een
faculteit, tussen de groep van vertegenwoordigers van het assisterend academisch
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personeel en de groep van vertegenwoordigers van het administratief en technisch
personeel, worden de resterende mandaten ingevuld door de groep van vertegenwoordigers
van de studenten in de raad van een faculteit.
Indien tussen twee samenstellingen van de raad van de faculteit in, de verhouding tussen
het aantal leden van de groep van vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch
personeel en de groep van vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel,
van het administratief en technisch personeel en van de studenten wijzigt ten gevolge van
een wijziging in het aantal ambtshalve stemgerechtigde leden zoals beschreven in artikel 3,
blijft het aantal leden van de groep van vertegenwoordigers van het assisterend academisch
personeel, van het administratief en technisch personeel en van de studenten ongewijzigd.
§3. Tot aan de hersamenstelling van de raad van de faculteit, volgend op het moment dat het
aantal vrouwelijke leden van het zelfstandig academisch personeel het theoretisch aantal
mandaten die in te vullen zijn door de leden van het minderheidsgeslacht van het zelfstandig
academisch personeel in de raad bereikt, bestaat de faculteit Farmaceutische
Wetenschappen uit 15 leden, waarvan 10 leden behoren tot de groep van
vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel en 5 leden tot de groep van
vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel, van het administratief en
technisch personeel en van de studenten. Deze laatste groep is samengesteld uit 2 leden
van het assisterend academisch personeel, 1 lid van het administratief en technisch
personeel en 2 studenten. De faculteit Farmaceutische Wetenschappen werkt een intern
reglement uit dat bepaalt hoe het genderevenwicht volgens de norm 1:2 in de raad van de
faculteit zal worden gerealiseerd, met maximaal respect voor genderevenwicht binnen de
verschillende groepen van vertegenwoordigers.

Artikel 3.- §1. De decaan en de voorzitters van de vakgroepen waarvan op 1 januari vóór het
ingaan van de mandaten minstens drie voltijdse leden van het zelfstandig academisch
personeel deel uitmaken, zetelen ambtshalve als stemgerechtigd lid van de groep van
vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel in de raad van een faculteit.
Wanneer deze personen niet langer de hoedanigheid bezitten om ambtshalve in de raad van
een faculteit te kunnen zetelen, blijven zij stemgerechtigd lid van de raad van de faculteit
indien zij behoorden tot de verkozen kandidaten van de groep van vertegenwoordigers van
het zelfstandig academisch personeel.
§2. De leden van het zelfstandig academisch personeel die tijdelijk een opdracht vervullen
buiten de faculteit waaraan zij verbonden zijn, hetzij als rector, vicerector, directeur
Onderwijsaangelegenheden of directeur Onderzoeksaangelegenheden, kunnen niet (langer)
als stemgerechtigd lid zetelen in de raad van die faculteit, en dit vanaf het opnemen van dit
mandaat.
§3. De raad van een faculteit kan waarnemers zonder stemrecht uitnodigen tot het bijwonen
van de raad van een faculteit.
De onderwijsdirecteur van een faculteit die niet verkozen is, wordt uitgenodigd met
raadgevende stem tot het bijwonen van de raad van een faculteit.

Artikel 4.- De duur van het mandaat van de vertegenwoordigers van het zelfstandig
academisch personeel en van het administratief en technisch personeel in de raad van de
faculteit bedraagt vier jaar; de duur van het mandaat van de vertegenwoordigers van het
assisterend academisch personeel en van de studenten in de raad van de faculteit bedraagt
twee jaar.
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Het mandaat gaat in per 1 oktober van het jaar van de verkiezingen.

Artikel 5.- De leden en hun opvolgers in de raden van de faculteiten worden aangewezen
door geheime verkiezingen, ingericht overeenkomstig een door de raad van bestuur nader
vast te stellen verkiezingsreglement.

Artikel 6.- Het mandaat van de leden en hun opvolgers in de raden van de faculteiten kan
hernieuwd worden.

Artikel 7.- In de raden van de faculteiten waar de vertegenwoordigers van het assisterend
academisch personeel en van het administratief en technisch personeel op grond van de
vastgelegde normen slechts over één mandaat beschikken, mag de eerste opvolger de
vergaderingen met raadgevende stem bijwonen.

Artikel 8.- De decanen van elke faculteit worden door de raad van hun faculteit verkozen
voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.
De decanen worden verkozen onder de gewoon hoogleraren en voltijdse hoogleraren van de
faculteit die er lid van zijn gedurende de uit te oefenen ambtsperiode.
De verkiezing van de decanen heeft plaats tussen 1 maart en 30 april, tijdens het eerste jaar
van het mandaat van de rector, bij geheime stemming en bij meerderheid van twee derde
van de aanwezige stemgerechtigde leden van de raad van de faculteit. Hun mandaat neemt
aanvang op 1 oktober van het tweede jaar van het mandaat van de rector.
Als tijdens de eerste vergadering van de raad van de faculteit die dit onderwerp op haar
agenda heeft ingeschreven, na tenminste twaalf stembeurten, geen enkele kandidaat twee
derde van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden behaalt, wordt een tweede
vergadering samengeroepen.
Bij de aanvang van deze tweede vergadering wordt tot een nieuwe stembeurt overgegaan.
Als geen enkele kandidaat het vereiste aantal stemmen behaalt, wordt er herstemd tussen
de twee kandidaten die de meeste stemmen behaald hebben voor al de stemmingen samen.
Degene van de twee kandidaten die bij deze herstemming het meeste stemmen behaalt,
wordt tot decaan verkozen.

Artikel 9.- De raden van de faculteiten verkiezen een secretaris onder die leden van de
faculteit die er lid van zijn gedurende de uit te oefenen ambtsperiode, voor een hernieuwbare
termijn van één jaar.
De verkiezing heeft jaarlijks plaats in de loop van de maand juni, bij geheime stemming en bij
gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden van de raad van de faculteit.
Hun mandaat vangt aan op 1 oktober.

HOOFDSTUK III. - DE BEVOEGDHEDEN
Artikel 10.- §1. De raden van de faculteiten zijn in hoofdorde belast met de organisatie en de
coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de
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onderscheiden vakgebieden die tot hun bevoegdheid behoren op grond van de opleidingen
en de vorming waarvoor zij instaan.
a) Uit dien hoofde adviseren de raden van de faculteiten, elk voor de aangelegenheden die
hen aanbelangen, het universiteitsbestuur over:
1. het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma voor elke
opleiding ingedeeld in cycli, studiejaren en eventueel semesters; het vastleggen per
studiejaar van de studietijd, uitgedrukt in uren onderwijs- en studieactiviteiten, en de
studieomvang, uitgedrukt in studiepunten; de indeling van elk studiejaar in
opleidingsonderdelen, waarvan de studieomvang eveneens uitgedrukt wordt in
studiepunten; de organisatie van de opleidingen in contact- of open onderwijs;
2. de vervanging van academische opleidingen door andere;
3. het organiseren van voortgezette academische opleidingen (aanvullende opleidingen
en specialisatieopleidingen), doctoraatsopleidingen en academische lerarenopleidingen;
4. het organiseren van de postacademische vorming;
5. de toelatingsvoorwaarden tot academische opleidingen van de tweede cyclus;
6. de opleidingen die toelating verlenen tot de aanvullende, de specialisatie- en de
doctoraatsopleidingen en tot de graden van doctor;
7. het inrichten van toelatingsexamens voor aanvullende, specialisatie- en
doctoraatsopleidingen;
8. het toelaten van houders van buitenlandse diploma's tot de aangeboden opleidingen
en tot het doctoraat;
9. het vaststellen van hogere inschrijvingsgelden voor aanvullende en
specialisatieopleidingen;
10. het verlenen van gedeeltelijke gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en
getuigschriften;
11. de oprichting van de vakgroepen en intervakgroepen;
12. de meerjarenplanning inzake het aantal ambten in elke graad van het zelfstandig
academisch personeel;
13. het vaststellen van vacatures en de vacantverklaring van openstaande ambten voor
het academisch personeel, tenzij het Bestuurscollege beslist hiertoe een eigen
initiatief te nemen;
14. de vrijstelling van het vereiste diploma om te worden benoemd of aangesteld tot lid
van het zelfstandig academisch personeel of tot doctor-assistent;
15. de benoeming, de aanstelling of de bevordering van leden van het academisch
personeel;
16. de toekenning van eretitels en de titel van praktijklector;
17. de toewijzing of wijziging van de opdracht van een lid van het academisch personeel
voor wat betreft het vakgebied of de vakgebieden waarop het betrokken lid werkzaam
zal zijn of is.
Een wijziging van een vakgebied kan slechts gebeuren, ofwel met de instemming van
het betrokken personeelslid of nadat het betrokken personeelslid werd gehoord door
de betrokken faculteit;
18. het belasten van leden van het academisch personeel met de uitvoering van
onderwijsopdrachten met inbegrip van examens in één of meer andere universiteiten
of instellingen van hoger onderwijs van het lange type of voor de examencommissie
van de Vlaamse Gemeenschap;
19. de aanvragen tot het uitoefenen van bijwerkzaamheden door een lid van het
academisch personeel.
20. het toelaten van vluchtelingen, ontheemden en personen die nog niet officieel erkend
zijn als vluchteling en die geen of niet alle documenten kunnen voorleggen omtrent
hun vooropleiding in hun land van herkomst tot de eerste of tweede cyclus van een
academische opleiding, tot een voortgezette academische opleiding, tot een
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doctoraatsopleiding of tot een initiële lerarenopleiding voor zover deze geslaagd zijn
in het door de faculteit speciaal daartoe ingerichte bekwaamheidsonderzoek of
toelatingsexamen.
b) De raden van de faculteiten zijn zelf bevoegd voor:
1. het oprichten, per opleiding of groep van aan elkaar nauw verwante opleidingen, van
opleidingscommissies, waarvan de wijze van samenstelling door het
universiteitsbestuur wordt bepaald;
2. de aanduiding van de lesgevers voor de onderscheiden opleidingsonderdelen van de
opleidingsprogramma's die zij inrichten en die betrekking hebben op de vakgebieden
die tot hun bevoegdheid behoren;
3. het aanstellen van een examencommissie voor elk door de universiteit aangeboden
studiejaar en voor de toelatingsexamens;
4. het vaststellen van:
- de modaliteiten van het dossieronderzoek voor de overgang van gediplomeerden
van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van het lange type naar de
academische opleidingen;
- de programma's van de toelatingsproeven voor de overgang van gediplomeerden
van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van het lange type naar de
academische opleidingen, met uitzondering van de gevallen waarin een
interuniversitair overlegde en erkende toelatingsproef is voorgeschreven;
- de programma's van de toelatingsexamens voor aanvullende, specialisatie- en
doctoraatsopleidingen;
- de opleidingsprogramma’s van de predoctorale opleidingen voor houders van een
diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
5. het verlenen van de toelating om onderwijsactiviteiten te volgen en examens af te
leggen aan een andere Belgische universiteit of een instelling van academisch
onderwijs in het buitenland;
6. het verlenen van studieduurverkorting en vrijstelling van examens in een opleiding,
voor die opleidingsonderdelen die reeds deel hebben uitgemaakt van een
studieprogramma van academisch of ander hoger onderwijs dat met succes werd
gevolgd en waarvoor een diploma of getuigschrift behaald werd;
7. de praktische organisatie in de loop van de maand september van een week met een
reeks informatiesessies voor de studenten van de eerste instroom van elke
academische opleiding waarin hun aan de hand van een uitgeschreven
programmaboek deskundig uitleg wordt verschaft over de inhoud, doelstellingen,
onderwijs- en studiemethode in het eerste instroomjaar en zij in de gelegenheid
worden gesteld om hierover individueel uitleg te bekomen.
8. het beslissen welke studiejaren er deeltijds onderwijs worden ingericht en, in
voorkomend geval, met welke modaliteiten zulks kan gebeuren met inbegrip van het
verdelen van het studieprogramma van een academische opleiding in twee helften of
van een voortgezette academische opleiding in twee, drie en/of vier delen;
9. het beslissen, geval per geval, over de kwalificatie van het doctoraat waartoe een
houder van een academische tweedecyclusdiploma wordt toegelaten, met dien
verstande dat het bestuurscollege toekomt vast te stellen welke graden van doctor
een faculteit mag uitreiken;
10. het toelaten van de houders van een einddiploma van hoger onderwijs van twee cycli
tot de predoctorale opleidingen.
11. het organiseren van toelatingsexamens of bekwaamheidsonderzoeken zoals bepaald
in artikel 10 § 1 a) 20.
De faculteitsraad kan bepaalde van zijn bevoegdheden delegeren aan de decaan of aan
sommige van zijn leden ten individuele titel of gezamenlijk.
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Van alle beslissingen vermeld van 1 tot en met 10 onder b) wordt binnen de vijf vrije dagen
afschrift bezorgd aan de rector en aan de regeringscommissaris.
§2. Inzake financiële aangelegenheden worden de raden van de faculteiten gehoord over de
verdeling van de werkingsuitkeringen van de Vlaamse Gemeenschap en van het
patrimonium over de vakgroepen waarvoor zij bevoegd zijn en de voorafname voor de
centrale werking van hun faculteit.
§3. De raden van de faculteiten worden gehoord in verband met de toewijs van lokalen.
§4. De faculteiten zijn de adviesorganen bij uitstek van het universiteitsbestuur. Zij zullen dan
ook aan dit bestuur advies verstrekken over alle universitaire aangelegenheden die hun
worden voorgelegd. Bovendien kunnen zij vragen om gehoord te worden over
aangelegenheden die zij aanbrengen.

HOOFDSTUK IV. - WERKING
Artikel 11.- Het recht om de raad van de faculteit bijeen te roepen behoort aan de decaan.
De raden van de faculteiten vergaderen tenminste zesmaal per academiejaar.
De aanwezigheid op de vergaderingen is verplicht.
De bijeenroepingen en uitnodigingen geschieden, behalve voor dringende en onvoorziene
gevallen, vijf dagen voor de vergadering; ze vermelden de agenda van de vergadering.
De raad van de faculteit kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, indien minstens de
helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
Nochtans mogen ze, tijdens een tweede vergadering, beslissen over de punten die opnieuw
op de dagorde zijn geplaatst, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
Onder voorbehoud voor wat bepaald is bij artikel 8 van dit besluit, worden de beslissingen
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige
stemgerechtigde leden van de raad van de faculteit. Onthoudingen, ongeldige en blanco
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist de decaan.
De decaan is belast met het uitvoeren van de beslissingen van de raad van de faculteit.
Het verslag wordt gedeponeerd in het centraal documentenbeheerssysteem.
Artikel 12.- De raad van de faculteit kan elektronisch vergaderen. Ingeval de beraadslaging
elektronisch verloopt, worden alle leden uitgenodigd tot de elektronische beraadslaging via
het adres van hun UGent e-mailaccount.
De leden van de raad van de faculteit zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig beheer van
hun e-mailaccount. Wanneer de uitnodiging tot de elektronische beraadslaging van de raad
van de faculteit niet werd ontvangen door een fout in hoofde van de ontvanger, heeft dit geen
invloed op de geldigheid van de beraadslaging.
Er wordt een deadline vooropgesteld waarbinnen de leden van de raad van de faculteit hun
(niet) akkoord aangaande de agendapunten en de bijhorende stukken kunnen meedelen aan
de raad van de faculteit. De deadline is ten minste vijf dagen nadat de uitnodiging werd
verstuurd.
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Formuleert het lid van de raad van de faculteit geen reactie tegen de vooropgestelde
deadline, dan wordt hij/zij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de agendapunten en de
bijhorende stukken.

HOOFDSTUK V. - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 13.- Dit besluit treedt in werking op 8 maart 2014. Vanaf die datum wordt het besluit
van de raad van bestuur van 24 mei 1996 tot vaststelling van de samenstelling, de werking
en de bevoegdheden van de raden van de faculteiten van de Universiteit Gent zoals het
nadien is gewijzigd, opgeheven.

Gegeven te Gent, 7 maart 2014.
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