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Hoofdstuk I : Introductie 
 
De Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen (WE-BIR) heeft als eerste kerntaak Onderwijs te 
verstrekken in de studiegebieden van de Wetenschappen en de Toegepaste biologische wetenschappen. In deze 
studiegebieden worden Bachelor- en Masteropleidingen aangeboden en worden Doctoraten in de Wetenschap-
pen, in de Bio-ingenieurswetenschappen en in de Interdisciplinaire wetenschappen uitgereikt.  
-Het onderwijs is gebaseerd op Wetenschappelijk Onderzoek, de tweede kerntaak van de Faculteit WE-BIR. Beide 
kerntaken zijn onlosmakelijk verbonden, wat inhoudt dat de Faculteit WE-BIR actief is in het onderzoek in alle ho-
gervermelde domeinen.  
-Tenslotte levert de Faculteit WE-BIR een bijdrage tot het maatschappelijk dienstbetoon, en dit onder diverse vor-
men, variërend van activiteiten rond wetenschapspopularizering, valorisatie van onderzoeksresultaten tot dienst-
verlenende activiteiten voor het beleid, de maatschappij en de industrie.  
-De Faculteit WE-BIR is 1 van de 8 Faculteiten die de Vrije Universiteit Brussel (VUB) telt en haar plaats in het orga-
nigram van de VUB is beschreven in het Organiek Statuut.  
-De Faculteit WE-BIR organiseert haar kerntaken via 7 Vakgroepen:  
DINF Vakgroep Computerwetenschappen  
WIDS Vakgroep Wiskunde en Data Science 
DNTK Vakgroep Fysica  
DSCH Vakgroep Chemie  
DBIO Vakgroep Biologie  
DGGF Vakgroep Geografie  
DBIT Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen 
 
 

Hoofdstuk II : Missie 
 
De Faculteit WE-BIR wil kwaliteitsvol, studentgericht onderwijs aanbieden en excellent onderzoek ingebed in een 
internationale context doorvoeren. Beide zijn onlosmakelijk verbonden waarbij het onderzoek de voedingsbodem 
is voor het onderwijs. Zij doet dit in een breed spectrum van de Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen.  
Zij wenst haar studenten de kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen om in het beleid, de maatschappij en 
de industrie als kritische en verantwoorde burgers te kunnen functioneren in een diversiteit aan beroepen en ver-
antwoordelijkheden.   
De kernwaarden van de Faculteit WE-BIR stemmen overeen met de 7 kernwaarden van de VUB: 
1. Ons beleid en onze activiteiten zijn doordrongen van de kernwaarden kritisch, onafhankelijk denken en vrij on-
derzoek. 
2. Openheid, verdraagzaamheid en respect voor persoon en maatschappij zijn belangrijke basiswaarden voor de 
VUB. 
3. Maatschappelijk engagement en duurzaamheid zijn terug te vinden doorheen de ganse werking. 
4. We streven naar kwaliteit, innovatie en creativiteit in ons onderzoek, ons onderwijs en onze dienstverlening. 
5. Met studenten, de industrie en de maatschappij bouwen we een levenslange kwaliteitsvolle en professionele 
relatie uit. 
6. We zorgen voor een individuele benadering in onderwijs en voor een sterke betrokkenheid van de student bij 
het uittekenen van het beleid en de werking van onze instelling. 
7. We koesteren onze medewerkers en geven hen maximale kansen om zich te ontwikkelen en te groeien. 
 
De Faculteit WE-BIR wenst twee, niet expliciet vermelde, kernwaarden hieraan toe te voegen: 
8. Wij wensen de deontologie van het wetenschappelijk onderzoek op alle niveaus in onze opleidingen in te bed-
den. 
9. Wij wensen grote systemische uitdagingen in ons onderwijs en onderzoek expliciet aan bod te laten komen.  
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Hoofdstuk III : Facultaire Bestuursorganen  
 

III.1. De Faculteitsraad (FR)  
 
Samenstelling  
 
§1. De Faculteitsraad is samengesteld uit de volgende stemgerechtigde leden:  
a. de decaan;  
b. de vicedecaan;  
c. de academisch secretaris;  
d. een vertegenwoordiging van 33 ZAP-leden in hoofdorde verbonden aan de Faculteit WE-BIR, verdeeld over de 
Vakgroepen à rato van het aantal voltijds equivalent ZAP-leden die deel uitmaken van de verschillende Vakgroepen 
(zoals jaarlijks bepaald op 15 juni). De vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers worden gekozen door en uit 
de respectievelijke Vakgroepen.  
e. een vertegenwoordiger van elke Vakgroep van het overig academisch personeel (OAP), in hoofdorde verbonden 
aan de Faculteit WE-BIR, gekozen door en uit de Vakgroepen;  
f. 5 vertegenwoordigers van de studenten bij voorkeur ingeschreven in verschillende opleidingen van de Faculteit 
WE-BIR; 
g. 2 vertegenwoordigers van het administratief en technisch personeel (ATP), onder wie een administratief en een 
technisch personeelslid, in hoofdorde verbonden aan de Faculteit WE-BIR en verkozen door en onder hen.  
 
§2. Volgende leden worden op de Faculteitsraad uitgenodigd met raadgevende stem:  
• de administratief secretaris;  
• de facultaire vertegenwoordigers van het ZAP, OAP, ATP en studenten in de universitaire beleidsorganen (Raad 
van Bestuur, Universiteitsraad, Academische Raad, Onderwijsraad, Onderzoeksraad) en de voorzitters van de facul-
taire commissies maken met raadgevende stem deel uit van de Faculteitsraad voor zover zij niet reeds in de Facul-
teitsraad zetelen (met stemrecht) als vertegenwoordiger van hun geleding;  
• de academisch directeur; 
• de directeur of de voorzitter van de Doctoral School die in hoofdorde verbonden is aan de Faculteit WE-BIR;  
• een vertegenwoordiger van de alumni van de Faculteit;  
• specifieke deskundigen kunnen uitgenodigd worden.  
 
De nominatieve samenstelling van de Faculteitsraad wordt jaarlijks vóór 1 juli aan de decaan bekendgemaakt.  
 
De Faculteit delegeert volgende bevoegdheden naar het Faculteitsbestuur.  
a) beslissingsbevoegdheid  
- de samenstelling van de commissie voor de doctoraatsopvolging;  
- het formuleren van de ZAP-evaluatievoorstellen;  
- het opstellen van een organogram van de Faculteit, inclusief het Faculteitssecretariaat. 
b) Voorstel- en adviesbevoegdheid  
onderwijs- en opleidingsgerelateerde voorstellen die slechts impact hebben op een specifieke opleiding, behou-
dens de inrichting van nieuwe opleidingen of het stopzetten van bestaande opleidingen. 
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III.2. Het Faculteitsbestuur (FB)  
 
Samenstelling  
 
§1. Het Faculteitsbestuur is samengesteld uit de volgende 14 stemgerechtigde leden: 
a. de decaan;  
b. de vicedecaan;  
c. de academisch secretaris;  
d. de vakgroepvoorzitters;  
e. een afgevaardigde van het overig academisch personeel (OAP), verkozen door en onder de OAP afgevaardigden 
in de Faculteitsraad;  
f. 2 afgevaardigden van de studenten, verkozen door en onder de studentenafgevaardigden in de Faculteitsraad;  
g. een afgevaardigde van het administratief en technisch personeel verkozen door en onder de ATP afgevaardig-
den in de Faculteitsraad.  
 
§2. Volgende leden worden met raadgevende stem uitgenodigd op het Faculteitsbestuur:  
a. de administratief secretaris;  
b. de facultaire afgevaardigde in de universiteitsraad en zijn plaatsvervanger;  
c. de academisch directeur; 
d. specifieke deskundigen kunnen uitgenodigd worden.  
 
Bevoegdheden  
 
Naast de bevoegdheden toegekend door het Centraal Reglement betreffende de bestuurlijke inrichting en de orga-
nisatie van de Faculteiten en de bevoegdheden gedelegeerd door de Faculteitsraad maakt het Faculteitsbestuur 
een voorstel voor de allocatieverdeling binnen de Faculteit en beslist na advies van de OWC over onderwijs- en 
opleidingsgerelateerde voorstellen die slechts impact hebben op een specifieke opleiding.  
De inrichting van nieuwe opleidingen of het stopzetten van bestaande opleidingen worden ter goedkeuring voor-
gelegd aan de Faculteitsraad. 
 
 

III.3. Het Faculteitsbureau (FBU)  
 
Samenstelling  
 
§1. Het Faculteitsbureau is samengesteld uit de volgende 5 stemgerechtigde leden:  
a. de decaan;  
b. de vicedecaan;  
c. de academisch secretaris;  
d. de voorzitter van de facultaire onderwijscommissie;  
e. de voorzitter van de facultaire onderzoekscommissie.  
 
§2. Volgende leden worden met raadgevende stem uitgenodigd op het Faculteitsbureau:  
a. de administratief secretaris;  
b. de coördinator strategische planning en financieel beleid;  
c. de voorzitter van de facultaire commissie studentenzaken;  
d. de voorzitter van de facultaire commissie voor de doctoraatsopvolging;  
e. de voorzitter van de facultaire commissie Public Relations;  
f. de voorzitter van de facultaire commissie internationalisering;  
g. de voorzitter van de facultaire commissie infrastructuur; 
h. de academisch directeur. 
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Bevoegdheden  
 
Het Faculteitsbureau oefent de bevoegdheden uit toegekend door het Centraal Reglement betreffende de be-
stuurlijke inrichting en de organisatie van de Faculteiten.  
De door het Faculteitsbureau gemaakte afspraken worden genotuleerd. 
 
 

Hoofdstuk IV : Andere Facultaire organen  
 
IV.1. De Vakgroepraden  
 
Bevoegdheden 
 
Elk van de in hoofdstuk I vermelde Vakgroepen (Computerwetenschappen, Wiskunde en Data Science, Fysica, Che-
mie, Biologie, Geografie, Bio-ingenieurswetenschappen) staat in voor de langetermijnvisie en de praktische verwe-
zenlijking van onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de wetenschapsdomeinen die door de Faculteit WE-BIR 
overdekt worden.  
Zij geven advies en formuleren voorstellen aan de FR en haar gedelegeerde organen betreffende de allocatie van 
de facultaire middelen, personeelsaangelegenheden (ZAP, OAP, ATP) zowel qua vacatures als aanstellingen, visie 
op en sturing van onderwijs en onderzoek, samenstelling doctoraatsjury’s, etc. 
Voorstellen van de opleidingsraden waarmee een Vakgroep verbonden is worden voor advies voorgelegd aan de 
Vakgroep die ze aftoetst aan de langetermijnvisie en de financiële haalbaarheid.  
Aanstellingen van wetenschappelijk en pedagogisch personeel buiten de werkingsuitkering, toekenning van beur-
zen aan doctoraats- en wetenschappelijk personeel, en aanstellingen van ATP buiten de werkingsuitkering moeten 
door de Vakgroepraad gunstig geadviseerd worden alvorens ze aan het decanaat worden overgemaakt.  
 
Samenstelling  
 
Elke Vakgroep bepaalt in een intern reglement de samenstelling van de Vakgroepraad en het al dan niet stemge-
rechtigd zijn van de leden bij de verschillende agendapunten.  
Elk ZAP, OAP en ATP-lid behoort in hoofdorde tot één enkele Vakgroep, voor het ZAP op voorstel van de Raad van 
Bestuur, voor OAP en ATP op basis van de facultaire allocatie.  
De Voorzitter van de Vakgroep is een ZAP-lid dat in hoofdorde aan de Vakgroep verbonden is. De OAP-leden en 
studenten die zetelen in de Vakgroep worden verkozen door en onder de leden van hun geleding, in hoofdorde 
verbonden aan de Vakgroep.  
De nominatieve samenstelling van de Vakgroepraad wordt jaarlijks vóór 1 juli aan de decaan bekendgemaakt.  
 
Werking  
 
De Vakgroepen nemen initiatief voor het samenstellen van de volledige personeelsdossiers op facultaire middelen 
overeenkomstig de richtlijnen van de directie personeel. De dossiers worden elektronisch overgemaakt aan het 
decanaat overeenkomstig de op het Faculteitsbestuur meegedeelde deadlines.  
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IV.2. De Opleidingsraden  
 
Dit hoofdstuk moet in combinatie met het Centraal reglement betreffende de bestuurlijke inrichting en werking 
van de Faculteiten van de Vrije Universiteit Brussel (Afdeling 3 – De opleidingsraden) gelezen worden.  
In de volgende paragrafen worden enkel die aspecten vermeld die specifiek zijn voor de Faculteit WE-BIR.  
 
De Faculteit WE-BIR richt voor elke bachelor en masteropleiding een Opleidingsraad in. Deze stemmen overeen 
met de Vakgroepen volgens onderstaand schema.  
 
Connectie Opleidingsraden – Vakgroepen  
 
Opleidingsraad           Vakgroep  
Bachelor en Master of Science in de Wiskunde      WIDS  
Bachelor en Master of Science in Physics and Astronomy /Fysica en de Sterrenkunde  DNTK  
Bachelor of Science in de Computerwetenschappen inclusief voorbereidings- en schakelprogramma’s DINF  
Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen + Master of Science in Applied 
Sciences and Engineering: Computer Science + Master of Science in de Toegepaste Informatica  DINF 
Bachelor of Science in de Chemie        DSCH  
Master of Science in Chemistry/Chemie       DSCH  
Bachelor of Science in de Biologie         DBIO  
Master of Science in Biology/Biologie       DBIO  
Inter-University Educational Commission Oceans & Lakes     DBIO  
Bachelor of Science in de Geografie        DGGF  
Interuniversitaire opleidingsraad Master of Science in Geography/Geografie   DGGF  
Academic Committee of the Master in Urban Studies (VUB/ULB)    DGGF 
4cities Master Board meetings        DGGF  
Master of Science in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning      DGGF  
Bachelor en Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen     DBIT  
Master of Science in Molecular Biology        DBIT  
 
Samenstelling 
 
Deze samenstelling dient conform te zijn met Artikel 23 Samenstelling van de opleidingsraden uit het Centraal re-
glement betreffende de bestuurlijke inrichting en werking van de Faculteiten van de Vrije Universiteit Brussel. De 
voorzitters en ondervoorzitters van de verschillende opleidingsraden zijn in hoofdorde verbonden aan de Vakgroe-
pen. Voor de masteropleidingen die in het kader van een interuniversitaire overeenkomst ingericht worden, kan 
afgeweken worden van de bepalingen in het Centraal Reglement.  
De nominatieve samenstelling van de Opleidingsraad wordt jaarlijks vóór 1 juli aan de decaan bekendgemaakt.  
 
Bevoegdheden 
 
Hiervoor wordt voor alle Opleidingsraden verwezen naar artikel 24 in het Centraal reglement betreffende de be-
stuurlijke inrichting en werking van de Faculteiten van de Vrije Universiteit Brussel. 
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Hoofdstuk V : Overige Adviesorganen  
 
De Faculteitsraad heeft volgende adviesorganen:  
a. de facultaire onderwijscommissie;  
b. de facultaire onderzoekscommissie;  
c. de facultaire commissie voor de doctoraatsopvolging;  
d. de facultaire commissie Public Relations;  
e. de facultaire commissie internationalisering;  
f. de facultaire evaluatie- en bevorderingscommissie;  
g. de facultaire commissie studentenzaken;  
h. de facultaire commissie infrastructuur; 
i. de facultaire ATP promotiecommissie. 
 
De nominatieve samenstelling van de verschillende commissies wordt elk jaar vóór de start van het academiejaar 
door de voorzitter aan de decaan meegedeeld.  
 
 

V.1. De facultaire onderwijscommissie (OWC)  
 
Bevoegdheden  
 
De OWC geeft advies aan de Faculteitsraad en aan het Faculteitsbestuur betreffende onderwijsaangelegenheden 
(organisatie, curriculum, examenreglement, onthaal, brugonderwijs, ijkingstoetsen) van de Faculteit WE-BIR. Zij 
kan hierbij advies inwinnen van de Opleidingsraden. 
De OWC kijkt toe op het opvolgen van de actiepunten van de spreekbuisgroep.  
De OWC kan initiatieven nemen in verband met algemene onderwijsproblemen.  
De OWC kan ook initiatieven nemen in samenspraak met het studiebegeleidingscentrum (SBC).  
Voorstellen worden naar de decaan gestuurd die ze aan de FR of het FB, overeenkomstig hun bevoegdheden, ter 
goedkeuring voorlegt.  
 
Samenstelling  
 
De facultaire onderwijscommissie (OWC) is samengesteld uit :  
- de decaan; 
- de voorzitter; 
- de voorzitters van de Opleidingsraden; 
- een OAP-lid aangesteld door elk van de Vakgroepen; 
- een onderwijsassistent van het SBC; 
- een student (minstens 2de bachelor) voorgedragen door elk van de Vakgroepen; 
- de vertegenwoordigers van ZAP, OAP en studenten in de OWR indien niet begrepen in vorige leden; 
- een ATP-lid betrokken bij onderwijsactiviteiten.  
De leden van de Faculteit WE-BIR in de themagroepen van de universitaire Onderwijsraad kunnen aan de voorzit-
ter van de OWC vragen - of door hem gevraagd worden - aan bepaalde vergaderingen deel te nemen.  
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V.2. De facultaire onderzoekscommissie (OZC)  
 
Bevoegdheden  
 
De facultaire onderzoekscommissie komt regelmatig bijeen om facultaire standpunten met betrekking tot het on-
derzoeksbeleid te formuleren. In het bijzonder zal de commissie feedback geven op de werkzaamheden binnen de 
OZR. Op vraag van de OZR treedt de facultaire onderzoekscommissie op als gelegenheidscommissie bij onder-
zoeksaangelegenheden. 
 
Samenstelling  
 
De facultaire onderzoekscommissie (OZC) is samengesteld uit:  
- de decaan met de vicedecaan als plaatsvervanger; 
- de twee effectieve ZAP-leden van de OZR zijn voorzitter en ondervoorzitter van de OZC; 
- een ZAP-lid aangesteld door elk van de vakgroepen; 
- twee OAP afgevaardigden. 
 
Volgende leden worden op de onderzoekscommissie uitgenodigd met raadgevende stem: 
- twee plaatsvervangende ZAP-leden van de OZR. 
 
Elke vakgroep stelt ook twee plaatsvervangende leden voor.  
De facultaire onderzoekscommissie kan ook andere leden uitnodigen indien hun expertise nodig is, zoals: 
- de Research and Grant Officer aangesteld door R&D; 
- de voorzitter facultaire commissie voor de doctoraatsopvolging. 
 
 

V.3. De facultaire commissie voor de doctoraatsopvolging (CDO)  
 
Bevoegdheden  
 
De facultaire commissie voor de doctoraatsopvolging adviseert de decaan over de aanvaarding van de aanvragen 
tot het voorbereiden van een doctoraatsproefschrift, en over de evaluatie van het wetenschappelijk jaarverslag. Zij 
regelt de facultaire procedure voor indienen en verdedigen van het proefschrift.  
 
Samenstelling  
 
De facultaire commissie voor de doctoraatsopvolging (CDO) is samengesteld uit :  
- de decaan; 
- de voorzitter; 
- de directeur of voorzitter van de Doctoral school NSE die in hoofdorde verbonden is aan de faculteit; 
- een ZAP-lid aangesteld door elk van de Vakgroepen; 
 
De CDO wordt aangevuld met de volgende waarnemende leden: 
- twee OAP afgevaardigden, ingeschreven als doctoraatsstudent. 
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V.4. De facultaire commissie Public Relations (FCPR)  
 
Bevoegdheden  
 
De facultaire commissie Public Relations coördineert de PR-initiatieven en -activiteiten van de Vakgroepen (bro-
chures, infodagen, bezoek aan scholen, bijscholing leraars, postacademische vorming, Wetenschapsolympiades, 
initiatieven wetenschapscommunicatie...) en neemt zelf initiatieven om deze PR te bevorderen teneinde onder 
andere de instroom van nieuwe studenten te vergroten. De FCPR zal tevens de wetenschappelijke voorlichting co-
ordineren en op dit vlak de gepaste initiatieven nemen. Alle voorstellen worden naar de decaan gestuurd die ze 
dan aan het FB of de FR, overeenkomstig hun bevoegdheden, voorlegt voor goedkeuring.  
 
Samenstelling  
 
De facultaire commissie Public Relations (FCRP) is samengesteld uit:  
- de decaan; 
- de voorzitter; 
- de PR-coördinator; 
- een afgevaardigde van de Cel Wetenschapscommunicatie (WeCom); 
- een afgevaardigde van de dienst Marketing&Communicatie (MarCom); 
- een AP-lid aangesteld door elk van de Vakgroepen; 
- drie vertegenwoordigers uit de studentenkringen, een voor het studiegebied Wetenschappen (WK), een voor het 
studiegebied Toegepaste Biologische Wetenschappen (Biotecho) en een voor het studiegebied Informatica  (Info-
Groep).  
 
 

V.5. De facultaire commissie studentenzaken (CSZ)  
 
Bevoegdheden  
 
De facultaire commissie studentenzaken adviseert de Faculteit WE-BIR over studentenaangelegenheden. De com-
missie functioneert als overlegplatform voor de verschillende actoren die betrokken zijn bij de organisatie van het 
onderwijs.  
De commissie is het aanspreekpunt van het decanaat voor de facultaire studentenkringen. De commissie zorgt 
voor de samenstelling van de lesgroepen eerste jaar Bachelor (& tweede jaar Bachelor en Schakelprogramma’s) en 
de mapping ervan op uurroosters en assistenten. Zij werkt een protocol uit voor stabiele les- en examenroosters. 
De voorzitter organiseert overleg over samenstellen van de examengroepen voor mondelinge examens en bij het 
oplossen van botsingen in uurroosters en examenroosters.  
 
Samenstelling  
 
De facultaire commissie studentenzaken (CSZ) is samengesteld uit:  
- de decaan; 
- de voorzitter; 
- een ZAP-lid aangesteld door elk van de Vakgroepen; 
- een student aangesteld door elk van de Vakgroepen; 
- de administratief secretaris, de trajectbegeleider en (de) afgevaardigde(n) uit de studentenadministratie; 
- een afgevaardigde van het SBC die ook de belangen van de spreekbuisgroep behartigt. 
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V.6. De facultaire commissie internationalisering (FACIR)  
 
Bevoegdheden  
 
De facultaire commissie internationalisering heeft als taak het centrale internationaliseringsbeleid te vertalen naar 
de Faculteit WE-BIR en de Vakgroepen. De commissie neemt ook zelf initiatieven om de mobiliteit van studenten 
en staf, de instroom van internationale studenten en de internationale onderzoekssamenwerking te stimuleren. 
Verder vallen ook de interne selectie voor de verdeling van mobiliteitsbeurzen, de rapportering van gerealiseerde 
internationalisering (KPI’s) en het stimuleren van initiatieven rond internationalisation@home binnen de taken van 
de FACIR. 
 
Samenstelling  
 
De facultaire commissie internationalisering (FACIR) is samengesteld uit:  
- de decaan; 
- de voorzitter; 
- de facultaire coördinator internationalisering; 
- de vertegenwoordigers in de Raad Internationaliseringsbeleid (RIB) en hun plaatsvervangers; 
- de exchange coördinatoren van elke Vakgroep; 
- twee studentenvertegenwoordigers. 
 
 

V.7. De facultaire commissie infrastructuur (FCINFRA) 
 
Bevoegdheden 
 
De FCINFRA geeft advies aan het Faculteitsbestuur en de algemeen beheerder betreffende de noden aan facultaire 
infrastructuur, renovaties en nieuwbouw. 
 
Samenstelling 
 
- de decaan; 
- de voorzitter; 
- 7 leden van het ZAP, een voorgedragen door elk van de Vakgroepen; 
- specifieke deskundigen kunnen uitgenodigd worden. 
 
 

V.8. De facultaire evaluatie- en bevorderingscommissie (EBC)  
 
Bevoegdheden  
 
De facultaire evaluatie- en bevorderingscommissie brengt advies uit over de evaluaties, bevorderingen en hernieu-
wingen die haar krachtens de bepalingen van het Centraal ZAP-reglement moeten worden voorgelegd.  
 
Samenstelling  
 
De facultaire evaluatie- en bevorderingscommissie (EBC) is samengesteld uit:  
- de decaan die tevens voorzitter is; 
- 7 leden van het ZAP, een voorgedragen door elk van de Vakgroepen (intern of extern), die de graad van gewoon 
hoogleraar hebben. Een lid van de EBC mag een emeritus zijn, voor zover hij/zij en zolang hij/zij nog met enige aca-
demische opdracht belast is.  
- een extra extern lid kan aan de EBC toegevoegd worden.  
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De samenstelling van de Commissie wordt 2-jaarlijks ter goedkeuring aan de FR voorgelegd, behoudens de nood-
zaak om in vervanging te voorzien van de leden ervan die niet meer aan de voorwaarden voldoen om er deel van 
uit te maken. 
 

V.9. De facultaire ATP promotiecommissie  
 
Bevoegdheden: 
 
Volgens art. 50 uit het Reglement voor het Administratief en Technisch personeel op de werkingsuitkering (~proce-
dure bij bevordering zonder interne bekendmaking) onderzoekt de facultaire ATP promotiecommissie de aanvra-
gen en intenties van de personeelsleden. 
De promotiecommissie brengt een gemotiveerd advies uit aan de academische raad en rangschikt op gemoti-
veerde wijze de voorstellen tot bevordering en toekenning van een hogere salarisschaal. 
 
Samenstelling: 
 
- de decaan, plaatsvervanger vicedecaan; 
- de voorzitter van de facultaire onderwijscommissie; 
- de voorzitter van de facultaire onderzoekscommissie; 
- de 2 afgevaardigden van het administratief en technisch personeel (ATP) uit de faculteitsraad. 
 
Volgende leden worden met raadgevende stem uitgenodigd:  
- de administratief secretaris. 
 
 

Hoofdstuk VI : De verkiezing van de decaan  
 
De decaan wordt overeenkomstig de artikels 72 en 73 van het Organiek Statuut en na oproep tot kandidaatstelling 
bij gewone meerderheid verkozen door de leden van de Faculteitsraad.  
 
De Faculteitsraad kan, nadat bij een gewone meerderheid een motie van wantrouwen werd aanvaard, met een 
drievierdemeerderheid een voorstel tot ontslag van de decaan aan de Raad van Bestuur overmaken.  
 
 

Hoofdstuk VII : Slotbepalingen  
 
Ieder lid van de Faculteitsraad kan een voorstel tot wijziging van dit reglement indienen. Dit voorstel moet in een 
Faculteitsraad worden besproken en wordt bij gewone meerderheid aanvaard. 


