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Goedkeuring Agenda

Dieter wil graag volgende puntjes toevoegen aan de agenda:
• parkingproblematiek werktuigkunde
• nieuwe pcklassen
De agenda wordt goedgekeurd met toevoeging van bovenstaande puntjes.
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Goedkeuring Verslag VTK Bureau 7, 8 en 9

Ze zijn bijna af.
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Meldingen en updates

• update hervorming LOKO
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Infoavond masterkeuze

De faculteit vraagt zich af of de datom van de infoavond voor de masterkeuze niet beter naar voor wordt
geschoven? Bijvoorbeeld naar het begin van het 3e jaar of het einde van het 1e semester van het 3e jaar.
Voor mensen die erasmus overwegen is vroeger informatie hebben echt een belangrijke meerwaarde. Daarentegen is het begin van het jaar wel echt heel vroeg, studenten volgen dan nog maar 1 semester hun hoofd- en
nevenrichting.
Bij CIT vragen ze studenten nu al om aan te geven in welke universiteit ze interesse hebben voor erasmus, nog
voor dat ze moeten toezeggen of beslissen om de richting te doen.
CONCLUSIE
Het Bureau is unaniem voor een eerste infosessie einde 1e semester van het 3e jaar (bv december).
Het Bureau is verdeeld over het nut van een tweede infosessie. Op de stemming was de helft voor en de helf
onthield zich.
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Nota overmacht

Naar aanleiding van een incident van overmacht vorig semester, heeft VTK een nota geschreven om met de
faculteit een procedure af te spreken die in de toekomst gebruikt dient te worden in het geval van overmacht.
Enkele aspecten van de inhoud van deze nota staan nog ter discussie:
• Is het haalbaar om af te dwingen dat ECTS-fiche enkel aangepast kunnen worden wanneer alle studenten
die het OPO opnement akkoord gaan?
• We mogen er niet voor zorgen dat proffen misbruik maken van het overmacht-argument om toch nog aanpassingen te maken aan de ECTS-fiche. Door een alternatieve procedure aan te bieden bij geval van overmacht,
gaan proffen deze misschien beschouwen als een tweede kans om aanpassingen door te voeren in hun ECTSfiche.
Een prof die onverwacht een vak overneemt van een andere prof zou enkel op overmacht mogen beroepen als hij
niet in staat is om aan de ECTS-fiche te voldoen. Echte gevallen van overmacht gebeuren meestal zo last-minute
dat een uitgebreide uitgeschreven procedure niet haalbaar is.
Willen we de studenten-vertegenwoordiger uit de POC betrekken bij de beslissing of een last-minute aanpassing
toegelaten moet worden in geval van overmacht? Dit kan de communicatie vergemakkelijken, maar kan ook
onnodig veel druk leggen op de POCers.
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In het concrete geval van dit jaar, heeft de faculteit zich beroept op de juridische dienst van de KU Leuven en
deze heeft aangegeven dat overmacht effectief van tel was en dat de aanpassing van examenvorm gerechtvaardigd
was.
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Athens

De faculteit wil dat we nog eens spreken over Athens en de mogelijkheid voor studenten om Athens tweemaal
op te nemen. Veel proffen zouden liever een beperking van slechts één keer voor 3 ECTS op te laten nemen en
een andere keer zonder studiepunten.
MTM heeft al andere Athens regels: studenten moeten hiervoor een verslag maken i.p.v. een examen. Hier is
het ook al niet morgelijk om tweemaal Athens met punten op te nemen.
We stemmen tussen de volgende drie opties: 1. Studenten mogen twee keer Athens opnemen zoals het nu is,
beide keren voor 3 ECTS. 2. Studenten mogen twee keer Athens opnemen, maar enkel de eerste keer telt mee
voor 3 ECTS. 3. Studenten mogen slechts een keer Athens opnemen.
Resultaat: 9 stemmen voor optie 1; 0 stemmen voor optie 2; 0 stemmen voor optie 3; 2 onthoudingen.
Conclusie Het Bureau wil geen beperking en vindt dat studenten twee keer Athens mogen opnemen, beide keren
voor 3 ECTS.
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Parking werktuigkunde

De parking bij werktuigkunde staat vaak overvol. Dit zorgt voor problemen met doorstroom en toegankelijkheid.
Het departement wilt slagbomen plaatsen, maar dit is afgekeurd omdat er een grote nieuwe parking is aan de
overkant. Nu wil het departementsbestuur de parking misschien privé maken (bord zetten) en wielklemmen
aanbrengen bij auto’s die effectief de hele week blijven staan.
Er is ook een probleem met de nieuwe parking: proffen die een fiets van de KU Leuven hebben, mogen deze
blijkbaar niet gebruiken. Waardoor nog steeds heel veel proffen e parking van werktuigkunde gebruiken.
Onderwijs zal het groepsbestuur en de leden van de departementsbesturen inlichten over de problematiek.
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Nieuwe pc-klassen werktuigekunde
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Update POC’s

• WTK:
– Het departementsbestuur van werktuigkunde willen ze de pc klassen vervangen door Virtual Computer
Labs (waarmee studenten via hun eigen laptop toegang hebben tot servers van het departement om met de
gelicensede software te gebruiken).
– De thesis bij WTK moet in engels of nederlands en als een student in het nederlandstalige programma zit,
moet hij een samenvatting maken in de andere taal. Sommige proffen willen deze samenvatting afschaffen
maar anderen willen ze behouden omdat als de samenvatting goed is, ze de thesis niet meer moeten lezen.
• Vak EEA: te weinig tijd op oefeningenexamen. De lijnen waren op. Vandepitte kent Excel niet.
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Varia

geen
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Rondvraag

• We hebben labo in Diepenbeek. Op woensdag zijn er 2 sessies, maar er is maar 1 bus heen en terug, voor
beide sessies, waardoor iedereen sowieso een halve dag verliest.
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