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Het Faculteitsbestuur heeft besloten:  
1. De besluitenlijst van 24 november 2020 vast te stellen. 
2. Betrokkene per 1 maart 2021 te ontheffen uit de Raad van Advies van ACPA en 

betrokkenen voor de periode van 1 maart 2021 t/m 28 februari 2023 tot de Raad van 
Advies van ACPA te benoemen.  

3. Betrokkenen uit de Raad van Advies van LIAS te ontheffen en betrokkenen te 
(her)benoemen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. 

4. 1. Instemmen met opstarten van de Europese aanbesteding voor een tool voor 
onderwijsvoorbereiding ; 
2. Maximaal bedrag van aanbesteding bedraagt k€ 304 (inclusief BTW) voor de 
periode 2021-2025; jaarschijf 2021 heeft een maximale omvang van k€ 134. 
3. Voor aanvullende kosten wordt een budget van k€ 25,4 (periode 2021-2023) 
(inclusief BTW) beschikbaar gesteld; 
4. De ondersteunende diensten IFZ en OSZ krijgen een aanvullend budget in 2021 
voor capaciteit bij de implementatie; IFZ krijgt een budget van k€ 11,6 en OSZ k€ 
5,5 (dat houdt in dat de formatieve bezetting van OSZ uitgebreid wordt in 2021 met 
0,13 fte SA gedurende een jaar). 
5. Financiering van onderwijstool plus implementatiekosten komt in periode 2021-
2025 komt uit DGW 3.0. 

5.  Om de Commissie voor Wetenschapsbeoefening advies te vragen voor betrokkene 
om te komen tot een verkorte procedure naar Hoogleraar Griekse Taal- en 
Letterkunde. 

6. Dat bij bevorderingsdossiers van WP tot UHD of HL voortaan ook bijgevoegd moet 
worden hoe de bevordering past in het formatieplan van het instituut.  

7. M.b.t. het studentmentoraat tweede semester 2020-2021: 
a. De pilot van de studentmentoren voort te zetten in het tweede semester 

van het collegejaar 2020-2021; 
b. Een budget van k€ 70 – k€ 90 ter beschikking te stellen uit DGW 3.0 in 

2021 (naast het bedrag dat binnen het bestedingsplan MKA jaarschijf 
2021 beschikbaar is). 

8. Het College van Bestuur te verzoeken de leerstoel ’Moderne Russische Taalkunde’ 
in te stellen en voor de bezetting van de leerstoel een verkorte 
benoemingsprocedure te mogen volgen met betrokkene. 

9.  M.b.t. de facultaire inzet voor European City of Science 
1. Als doelstelling voor het European City of Science 2022 de veelstemmigheid 
en diversiteit van de geesteswetenschappen aan de Leidse burger te tonen en het 
gesprek met die burger aan te gaan. 



  

 
 

2. De initiatieven die vanuit het facultaire impactfonds gematched zullen worden 
te groeperen onder de profileringsthema’s: Openbare Ruimte, Migratie, 
Identiteit, Kunstmatige Intelligentie en Museums Collections and Societies. 
3. In 2022 een budget van k€ 10 beschikbaar te stellen ten laste van de 
beleidsruimte voor een eenmalige ophoging van het impactfonds en dat fonds in 
2022 te gebruiken voor financiering of matching van initiatieven in het kader 
van de European City of Science. 
 

Vastgesteld in de vergadering van het Faculteitsbestuur Geesteswetenschappen  
van 8 december 2020, 

 
 

Prof. dr. M.R. Rutgers, decaan 


