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Aanwezigen - bestuur: Rutgers, De Baar, Sirks-Bong (ondersteuning bedrijßvoering),
Touwen, Wirix-Speetjens; ondersteuning: Rahusen (waarnemend bestuurssecretaris),

Tresfon (secretaris).

Afwezigen - bestuur: Tuurenhout; ondersteuning: -.

(GW.2020t4rs6)

Het Faculteitsbestuur heeft besloten:

l. De besluitenlijst van de vergadering van 4 februari 2020 vast te stellen.

2. Voornemens te zijn in te stemmen met de naamswijzigingvan de

masteropleiding Theology & Religious Studies naar Religious Studies en deze ter
advisering voor te leggen aan de Commissie Onderwijs (05/03) en de

Faculteitsraad(25103). Na definitieve besluitvorming door het Faculteitsbestuur

op 31 maart2020 wordt het verzoek tot naamswijzigingaangeboden aan het

College van Bestuur.

3. Betrokkene per 15 februari 2020 voor onbepaalde tijd te benoemen tot
hoogleraar'Sociolinguistics' (1.0 fte) onder voorwaarden.

4. Besluit voorlopig akkoord te gaan met de facultaire OER en de modellen van de

opleidingsspecifieke OER van de BA en MA 2020-21, zodat deze (1) ter
instemming en advies kunnen worden voorgelegd aan de opleidingscommissies,
(2) ter advies kunnen worden voorgelegd aan de Comrnissie Onderwijs en (3) ter
instemming kunnen worden voorgelegd aan de Faculteitsraad.

5. Onder voorwaarden
- In te stemmen met het indienen van de Erasmus+aanvraag ASSET-H (incl.

begroting), de rector magnificus van de Universiteit Leiden vervolgens te

verzoeken de Letter of Mandate uiterlijk 18 februari te ondertekenen ten behoeve

van het indienen van het projectvoorstel door KUleuven (penvoerder) op

uiterlijk 24 maart 2020.

- In te stemmen met een eigen bijdrage van de faculteit ten behoeve van de

uitvoering van dit project van totaal k€ 55 uit onderwijsvisie /
docentprofessionalisering in 2020 en 202I.
De voorwaarden zijn dat de self-assessment tool als pilot ontwikkeld wordt en de

universiteit de structurele kosten op zich neemt. Daarnaast wordt er op kosten

van de faculteit geen externe communicatieadviseur ingehuurd en geldt dat het
opgenomen bedrag voor ICT het absolute maximum is voor de bekostiging uit
facultaire middelen.

Vastgesteld in de vergadering van het Faculteitsbestuur Geesteswetenschappen

van 18 februari2}2},



Prof. dr. M.R. decaan


