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BESLUITENLIJST FACULTEITSBESTUUR 18 AUGUSTUS 2020  
 
Aanwezigen (via Teams) - bestuur: Rutgers, De Baar, Touwen, Tuurenhout, Wirix-
Speetjens, Sirks-Bong (ondersteuning bedrijfsvoering); - ondersteuning: Rahusen 
(secretaris), Verweij (bestuurssecretaris). 
Afwezigen - bestuur:-; ondersteuning:-. 
 
 
Het Faculteitsbestuur heeft besloten:  
1. De (vertrouwelijke) besluitenlijst van de vergadering van 7 juli vast te stellen. 
2. De concept zomerbesluitenlijst 2020 vast te stellen. 
3. De gemandateerde besluitenlijst 1 november 2019 tot en met 30 april 2020 vast te 

stellen en de vertrouwelijke gemandateerde besluitenlijst 1 november 2019 tot en 
met 30 april 2020 vast te stellen. 

4. De facultaire regelingen voor het BA-eindwerkstuk en de master’s thesis definitief 
vast te stellen. 

5. De hoofdlijnen van de Begroting FGW 2021 definitief vast te stellen. 
6. Betrokkene als wetenschappelijk directeur van het instituut LUCL te benoemen voor 

de periode 1januari 2021 tot en met 31 december 2023 
7. Betrokkene als wetenschappelijk directeur van het instituut LIAS te benoemen voor 

de periode van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2023. 
8. Om voorliggend zelfevaluatierapport van de researchmaster Latin-American Studies 

naar het CvB te sturen ter vaststelling. 
9. Het aangepaste Bestedingsplan Middelen Kwaliteitsafspraken 2021 voorlopig vast te 

stellen en ter instemming aan de Faculteitsraad voor te leggen. 
10. Het advies van de BAC voor de bijzondere leerstoel Kunst op papier en perkament te 

volgen en het CvB te zullen verzoeken om een verklaring van geen bezwaar tegen de 
benoeming van betrokkene tot bijzonder hoogleraar Kunst op papier en perkament, 
nadat de zusterfaculteiten hierover zijn geraadpleegd. 

11. Het advies van de BAC voor de bijzondere leerstoel Internationale uitwisseling van 
Nederlandse literatuur in historisch perspectief te volgen en het CvB te zullen 
verzoeken om een verklaring van geen bezwaar tegen de benoeming van betrokkene 
tot bijzonder hoogleraar Internationale uitwisseling van Nederlandse literatuur in 
historisch perspectief, nadat de zusterfaculteiten hierover zijn geraadpleegd. 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van het Faculteitsbestuur Geesteswetenschappen  
van 25 augustus 2020, 

 
 

Prof. dr. M.R. Rutgers, decaan 


