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Goedkeuring Agenda

De agenda wordt goedgekeurd.
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Goedkeuring Verslag VTK Bureau 4

Enkele opmerkingen
• 8 SP ipv 8 examenpunten
• archies zijn wel ingenieurs
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Meldingen en updates

• Bevraging ECTS fiches
Bedankt voor het invullen. Is op StuRa gekomen, als er nog bijkomende vragen zijn, laat het ons weten.
• Examenduur
Het OER is vaag over de maximale duur van het examen, willen we dit verduidelijken in onze facultaire
aanvulling? Suggesties mogen naar Onderwijs worden gemaild.
• Slaagcijfers 1e bachelor
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Matlab

Uit het Bureau blijkt dat in de meeste departementen Matlab wel wordt gebruikt in de Master. Er is dus vraag
naar vorming in Matlab tijdens de bachelor.
Vakken waarbij Matlab wordt gebruikt in de bachelor:
• taak in de P&O van 1e jaar 2e semester
Deze taak is zo vaag en niet verplicht dat niemand die effectief maakt. Deze heeft volgens het Bureau dus
geen meerwaarde.
• P&O 3e bachelor bij ESAT
• Analyse 1 gebruikt MuPad, een ander programma in de Matlab suite
MuPad werkt zodanig verschillend aan Matlab dat het gebruik ervan niet bijdraagt tot de kennis van Matlab.
Op de FPOC is het idee van een SPOC aangehaald. Het Bureau vindt een SPOC een goed idee, maar is
van mening dat er online al voldoende kwalitatieve SPOCs bestaat voor Matlab en suggereert dat beter een
bestaande SPOC kan aangereikt worden dan dat de Faculteit investeert in een eigen SPOC.
CONCLUSIE
De taak in P&O 2 lijkt weinig tot geen zin te hebben. Een SPOC lijkt wel een goed idee, maar de voorkeur
gaat uit naar een bestaande SPOC die de faculteit opleidingsbreed kan aanreiken aan de studenten die Matlab
nodig hebben.
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ICT werktuigen

Het Bureau is van mening dat het waardevol is om Word te vervangen door LateX. Bovendien twijfelt ze aan
de toegevoegde waarde van de andere inhoud van het OLA, bv zoeken op het internet en powerpoint. Deze
zouden mogen worden geschrapt uit het programma.
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Graden van de master

Het Bureau zou graag statistieken zien die vergelijken met andere universiteiten.
Ondanks dat wij veel graden hebben, zijn onze afstudeercijfers toch laag vergeleken met het buitenland. Een
grote onderscheiding bij ons zal bv in de US met moeite een onderscheiding zijn. De cijfers voor graden aan de
KUL zijn hoger dan in Gent.
Cijfers op masterproef wegen heel zwaar op het eindcijfer, dus proffen geven lagere punten op masterproeven.
Het Bureau vindt het een goed idee van proffen met nadruk te informeren over hoe ze op een meer uniforme
manier thesissen kunnen beoordelen.
Het Bureau vindt niet dat er teveel graden worden uitgedeeld. (stemming: 5 voor, 14 tegen, 5 onthouding)
Er wordt voorgesteld of het mogelijk is om graden niet langer uit te delen op punten, maar op percentielen. Dit
systeem zou studenten echter onzekerheid geven over hoe ze een bepaalde graad kunnen behalen.
CONCLUSIE
We wachten statistieken af om de KUL te vergelijken met andere Vlaamse en internationale universiteiten om
te zien hoe groot het probleem effectief is.
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Update POC’s

Geen
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Varia

• COBRA
Vraag uit het Bureau: krijgen de aselecte studenten de vragen op voorhand? We vragen dit na bij StuRa.
Extra vraag tijdens het gesprek: naast evaluatie, ook ondersteuning vanuit de opleiding voor studenten
bevragen. Eventueel ook vraag toevoegen waarom student de betreffende richting heeft gekozen ipv een
aanverwante richting.
BROODJE WORDT VOORZIEN!
• Alma
LOKO organiseert een werkgroep rond Alma. Het Bureau geeft als input dat ze de maaltijden goedkoper
willen zien. Ook wordt opgemerkt dat Alma, naast spaghetti bolognese, geen andere pastagerechten hebben
en dat ook algemeen de keuze fel achteruit gaat.
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Rondvraag

Geen opmerkingen
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