Reglement experiment Universiteitsforum

Artikel 1. Definities
Tenzij in dit reglement anders bepaald hebben termen de betekenis die de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Universiteitsreglement (UR) eraan geven.
In dit reglement wordt verstaan onder:
a)

Academische gemeenschap: de gezamenlijkheid van allen die als student of promovendus
ingeschreven staan voor een opleiding of promotieopleiding van de UvA, allen die in dienst zijn
van de UvA, en allen die behoren tot de staf van de Faculteit der Geneeskunde.

b)

Staf van de Faculteit der Geneeskunde: allen die in het AMC zijn aangesteld op een
wetenschappelijke functie of op een functie in de eenheden Educational Support of Research
Support, of in AMR BV.

c)

Dienstendomein: de gezamenlijkheid van alle eenheden van de UvA die geen faculteit of
onderdeel daarvan zijn.

d)

Wetenschappelijke functie: in de UvA elke functie uit de UFO functiefamilie onderwijs en
onderzoek, uitgezonderd promovendus; in het AMC en AMR <preciseren>

e)

Promovendus: degene die is ingeschreven voor een promotieopleiding en/of een aanstelling in
de rang promovendus heeft aan de UvA of het AMC (inclusief AMR BV).

f)

Overig wp: allen die op een wetenschappelijke functie zijn aangesteld in de UvA of de Faculteit
der Geneeskunde en niet behoren tot de geledingen hoogleraar, promovendus of studentassistent.

g)

Obp: allen die behoren tot de academische gemeenschap maar niet tot de hoogleraren,
promovendi, overig wp en studenten.

Toelichting: Voor de inrichting van het Universiteitsforum, waar de universiteit met zichzelf in
gesprek wil zijn, is nodig af te bakenen wie tot de universiteit wordt gerekend, en wie daarbinnen tot
welke geleding. Het begrip academische gemeenschap bevat de hoofddefinitie. Noodzakelijk is om
nader te preciseren wie van de staf van het AMC tot de faculteit der geneeskunde behoren, omdat de
faculteit als zodanig geen afgescheiden organisatieonderdeel in het AMC is.
Onderscheiden worden drie wetenschappelijke geledingen: hoogleraren, promovendi en overig wp.
Bijzondere hoogleraren vallen buiten de definitie, want zij zijn niet in dienst. Promovendi dienen
ingeschreven te staan (in UvA-SIS of bij de graduate school van het AMC), maar hoeven niet
noodzakelijk in dienst te zijn van de UvA of AMC/AMR. Het begrip student is in de WHW
gedefinieerd, en sluit de deelnemers van postinitiële opleidingen uit.
Alle eenheden die geen faculteit zijn worden tot het domein diensten gerekend – ook eventuele
buitenfacultaire instituten met een wetenschappelijke taakstelling.

Artikel 2. Taak en doel
a)

In het Universiteitsforum geven bestuur, staf en studenten vorm aan de intellectuele discussie
over de UvA en aan het gesprek over de strategische koers en de toekomst op de langere termijn
van de universiteit als geheel.

b)

Het is een vrij forum waar het bestuur wensen, ideeën en knelpunten uit de hele universiteit kan
opvangen.

c)

De beraadslagingen in het Universiteitsforum zijn een voedingsbron voor de vorming van
strategieën en plannen en de toetsing aan de academische waarden van de UvA, voorafgaand
aan de formele raadpleging van adviescommissies en medezeggenschap en de beleidsvorming
door het College van Bestuur en de decanen.

Artikel 3. Samenstelling
a)

Het Universiteitsforum kent gewone leden en ex officio leden

b)

Ex officio leden zijn:
• de leden van het College van Bestuur en de studentassessor bij het College
• de decanen van de faculteiten
• de diversity officer en de voorzitter van de commissie ex art. 1.7 WHW

c)

per faculteit worden 8 zetels (ACTA 7) voor gewone leden toegewezen, waarvan:
•
•
•
•
•
•

d)

1 hoogleraar
1 promovendus
1 lid overig wp in vaste dienst
1 lid overig wp in tijdelijke dienst
1 lid obp
3 studenten (ACTA 2)

6 zetels voor gewone leden worden toegewezen aan de geleding obp in het dienstendomein.

Toelichting: De formuleringen in artikel 1 onder c, f en g maken dat iemand tot ten hoogste één
geleding kan behoren. In een enkel geval kan iemand op grond van een dubbelaanstelling tot twee
faculteiten behoren, dat komt echter zo weinig voor dat daarvan geen problemen verwacht worden.
De zetels van de diensten en het groepsdomein zijn gemakshalve toegedeeld aan de geleding obp,
ook al kennen de diensten enkele wp-functies (waaronder de universiteitshoogleraren).
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Artikel 4. Zittingstermijnen
a)

Het experiment van het Universiteitsforum loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 augustus
2019.

b)

Ex officio leden hebben zitting in het Universiteitsforum voor de duur dat zij de functie
bekleden uit hoofde waarvan zij lid zijn.

c)

Het lidmaatschap van het Universiteitsforum eindigt voor een gewoon lid onmiddellijk indien
het lid zijn lidmaatschap neerlegt of indien het lid ophoudt te behoren tot de geleding en/of de
faculteit dan wel het domein waarvan hij een zetel bezet.

d)

In geval een gewone zetel tussentijds vacant komt, gaat de zittingstermijn van de opvolger
onmiddellijk in bij benoeming en loopt hij tot en met 31 augustus 2019.

Artikel 5. Benoeming gewone leden
a)

Voor de benoeming tot gewoon lid van het Universiteitsforum is vereist dat de kandidaat sinds
februari voorafgaand voor ten minste 19 uur per week is aangesteld bij de UvA, AMC of AMR
BV, dan wel bij UvA/AMC is ingeschreven als student voor een voltijdsopleiding of als
promovendus.

b)

Steeds wanneer een zetel in het Universiteitsforum vacant komt, wordt deze bij loting
aangeboden aan één van de leden van de academische gemeenschap die voldoen aan het vereiste
van onderdeel a en die behoren tot de geleding en tot de faculteit / domein van die zetel. Voor
studenten geldt daarbij de opleiding van eerste inschrijving.

c)

Indien een door loting aangewezen lid verklaart de benoeming niet te aanvaarden, wordt een
volgende persoon uit dezelfde faculteit / domein / geleding geloot.

d)

Indien achtereenvolgens tien personen de hun aangeboden benoeming op een plaats in het
Universiteitsforum niet aanvaarden, blijft de zetel vacant.

e)

In afwijking van lid b wordt per faculteit één studentzetel vervuld door loting onder de
bestuurders van de studieverenigingen van de opleidingen in die faculteit.

f)

De bijlage geeft nadere regels van procedurele aard voor de benoeming van de gewone leden.

Toelichting: Aan het lidmaatschap van het Universiteitsforum worden weinig eisen gesteld,
behoudens het in overwegende mate behoren tot de academische gemeenschap. Men hoeft daar niet
reeds lang toe te behoren, maar om praktische redenen wel reeds enkele maanden; gekozen is voor
februari zodat ook tijdelijke medewerkers en zelfs tussentijds per februari ingeschreven studenten
benoembaar zijn; uit artikel 3 vloeit voort dat de zetelvervulling per aparte zetel dient te geschieden,
uit diegenen die tot die combinatie faculteit-geleding behoren.
De slotzin van lid b is opgenomen om duidelijk te maken voor welke faculteit een student een zetel
aangeboden kan krijgen indien hij/zij meer dan één studie volgt. Voor medewerkers is het niet nodig
dit af te grenzen, omdat het niet of amper voorkomt dat iemand twee deeltijdaanstellingen van
allebei 19 uur bij twee faculteiten heeft.
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Artikel 6. Huishoudelijk reglement
a)

Het Universiteitsforum kent een technisch voorzitter die geen lid is, en een ambtelijk
secretarisvoor de ondersteuning en organisatie van de bijeenkomsten.

b)

Bijeenkomsten worden voorbereid door een presidium bestaande uit een lid per geleding plus de
secretaris. Leden van het Universiteitsforum en groeperingen in de academische gemeenschap
kunnen zich tot het presidium wenden met voorstellen voor te bespreken onderwerpen.

c)

De bijeenkomsten en stukken van het Universiteitsforum zijn openbaar. Van de bijeenkomsten
wordt een openbaar verslag gemaakt.

d)

De leden kunnen geen aanspraak maken op een compensatie in arbeidstijd of op een
vacatiegeld. Het presidium bepaalt een passende blijk van waardering voor de leden van het
Universiteitsforum.

e)

Het Universiteitsforum kan nadere regels omtrent zijn functioneren vastleggen in een
huishoudelijk reglement.
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Bijlage bij artikel 5 van de Regeling experiment Universiteitsforum
i.
ii.

iii.
iv.

v.

vi.

vii.
viii.

Page 5

Het College van Bestuur bepaalt de Startdatum voor de benoemingsprocedure van de
gewone leden.
Vóór de Startdatum legt de afdeling Strategie & Informatie per zetel in het Universiteitsforum vanuit SIS resp. SAP HR een lijst aan van personen die op grond van artikel 5
benoembaar zijn op die zetel. De afdeling plaatst de personen van iedere lijst in een
willekeurige volgorde door eenmaal de randomfunctie van Excel of SPSS toe te passen.
Op de Startdatum verstrekt de afdeling S&I de bovenste tien namen van iedere lijst aan de
secretaris van het Universiteitsforum.
In afwijking van ii levert de controller van ACTA de lijsten voor de ACTA-zetels aan, na op
dezelfde wijze de loting uitgevoerd te hebben. Voor de medewerkers en promovendi
AMC/AMR doet <preciseren> dit.
Op de Startdatum doet de secretaris een uitnodiging tot benoeming uitgaan aan de eerste
persoon op iedere lijst. Dit geschiedt door persoonlijke overhandiging, of per email of een
andere gebruikelijke elektronische weg.
Bij de uitnodiging wordt een termijn gesteld voor de aanvaarding ervan. Indien een
uitgenodigde de benoeming niet binnen die termijn heeft aanvaard, vervalt de uitnodiging en
doet de secretaris een uitnodiging uitgaan aan de volgende persoon op de betreffende lijst,
tenzij de lijst geen verdere namen meer bevat.
Binnen zes weken na de Startdatum maakt de secretaris de benoeming van het gehele
Universiteitsforum bekend.
In geval van een tussentijdse vacature wordt dezelfde procedure gevolgd, waarbij in de
plaats van Startdatum wordt gelezen de vijfde werkdag na het ontstaan van de vacature.

