
Huishoudelijk reglement Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 

De teksten in het blauw zijn bepalingen uit het Organiek reglement  

De teksten in het groen zijn bepalingen uit het Groepsreglement Biomedische Wetenschappen 

De teksten in het bruin zijn teksten uit het Aanvullend reglement inzake de Permanente 
onderwijscommissies en de Programmadirecteur.  

De teksten in het zwart zijn de specifieke bepalingen van het huishoudelijk reglement van de 
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen.  

Ter herinnering: De KU Leuven bestaat uit drie onderdelen: de Universiteit voor de 
academische opdrachten, de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven (hierna UZ Leuven 
genoemd) voor de klinische opdrachten en de KU Leuven Research and Development (hierna 
LRD genoemd) voor de valorisatieopdrachten die verband houden met haar 
maatschappelijke doel. 

Afdeling I. Algemeen 

Organiek reglement  
Artikel 77 De faculteiten 
 
Er zijn vijftien faculteiten: 
1. de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen; 
2. het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte; 
3. de Faculteit Rechtsgeleerdheid; 
4. de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen; 
5. de Faculteit Sociale Wetenschappen; 
6. de Faculteit Geneeskunde; 
7. de Faculteit Letteren; 
8. de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen; 
9. de Faculteit Wetenschappen; 
10. de Faculteit Ingenieurswetenschappen; 
11. de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; 
12. de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen; 
13. de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen; 
14. de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen; 
15. de Faculteit Architectuur. 
 
Onverminderd artikel 14 van het organiek reglement kan de Academische Raad nieuwe faculteiten 
oprichten en bestaande faculteiten afschaffen of samenvoegen. Hij meldt dit aan de Inrichtende Overheid. 
 
Het statuut en de organisatie van de Bijzondere faculteit Kerkelijk Recht wordt geregeld in een bijzonder 
reglement. 
 
Alle leden van het zelfstandig academisch personeel behoren tot een van deze faculteiten. De Bijzondere 
Academische Raad wijst de leden van het zelfstandig academisch personeel toe aan een faculteit. 
 
De organen van de faculteiten zijn: het Faculteitsbestuur, de Faculteitsraad en de decaan. 
In die groepen waar het groepsreglement niet in een departementale structuur voorziet, neemt het 
Faculteitsbestuur ook de bevoegdheden van het Departementsbestuur over. 
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Hoofdstuk 4. De faculteiten  

Art. 28. Er zijn bij de inwerkingtreding van dit reglement drie faculteiten in de groep biomedische 
wetenschappen:  

1° de faculteit Geneeskunde; 

2° de faculteit Farmaceutische Wetenschappen; 

3° de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen.  

Alle leden van het zelfstandig academisch personeel behoren tot een van deze faculteiten. Het betrokken 
Groepsbestuur adviseert de Bijzondere Academische Raad over de toewijzing van leden van het 
zelfstandig academisch personeel aan een faculteit. 

De organen van de faculteiten zijn: het Faculteitsbestuur, de Faculteitsraad en de decaan. 

Geen specifieke bepalingen voor FFW 

Afdeling II. Het Faculteitsbestuur 
Onderafdeling II.1. Samenstelling van het Faculteitsbestuur 
 

Organiek reglement 

Art. 78.4. Samenstelling 

De samenstelling van het Faculteitsbestuur wordt bepaald door het facultaire reglement. 

De decaan is lid en voorzitter van het Faculteitsbestuur. 

Een of meer studenten zijn lid van het Faculteitsbestuur, overeenkomstig het participatiedecreet, voor 
hernieuwbare mandaattermijnen van één jaar met een maximale totale duur van vier jaar. De student(en) 
neemt (nemen) niet deel aan de beraadslagingen en beslissingen over personalia. 

Een vertegenwoordiger van het assisterend en bijzonder academisch personeel en een 
vertegenwoordiger van het administratief en technisch personeel zijn lid, uitgezonderd voor personalia. 
De eerste is lid voor een eenmaal onmiddellijk hernieuwbare mandaattermijn van twee jaar. 
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Art. 32. Het facultair reglement bepaalt: 

A) wat betreft het Faculteitsbestuur: 

de samenstelling, in overeenstemming met artikel 78.4 van het organiek reglement; de decaan is lid en 
voorzitter van het Faculteitsbestuur; minstens drie bijkomende leden van het zelfstandig academisch 
personeel waaronder een programmadirecteur zijn lid van het Faculteitsbestuur;  één of meer studenten 
zijn  lid van het Faculteitsbestuur overeenkomstig het participatiedecreet; een vertegenwoordiger van het 
assisterend en bijzonder academisch personeel en een vertegenwoordiger van het administratief en 
technisch personeel zijn lid; de vertegenwoordigers van de studenten, van het assisterend en bijzonder 
academisch personeel en van het administratief en technisch personeel nemen niet deel aan 
beraadslagingen en beslissingen over personalia; 

de wijze waarop de vertegenwoordigers van de personeelsgeledingen zelfstandig academisch personeel, 
assisterend en bijzonder academisch personeel, en administratief en technisch personeel worden 
aangeduid of verkozen; 

wie de vergaderingen voorzit in afwezigheid van de decaan; 

de frequentie van de vergaderingen, met een minimum van 10 per jaar; 



de wijze waarop het Faculteitsbestuur de departementsbesturen actief en structureel betrekt bij de 
onderwijsorganisatie. 
 

 
Artikel 1. Samenstelling van het Faculteitsbestuur 
 
Het Faculteitsbestuur bestaat uit:  
1. de decaan, tevens voorzitter 
2. de vicedecaan onderwijs. Deze wordt aangesteld door de Faculteitsraad op voorstel van de 
decaan 
3. de vicedecaan internationalisering. Deze wordt aangesteld door de Faculteitsraad op voorstel 
van de decaan 
4. de programmadirecteur Faculteit Farmaceutische Wetenschappen. Deze wordt aangesteld 
door de Faculteitsraad op voorstel van de decaan 
5. de departementsvoorzitter van het Departement Farmaceutische en Farmacologische 
wetenschappen, of indien hij/zij geen lid is van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, een 
door het departementsbestuur afgevaardigde vertegenwoordiger, lid van het zelfstandig 
academisch personeel van de faculteit. 
6. een vertegenwoordiger van de studenten van de faculteit 
7. een vertegenwoordiger van het assisterend en het bijzonder assisterend academisch 
personeel behorend tot de faculteit en betrokken bij het onderwijs dat verstrekt wordt door de 
faculteit (werkcolleges, practica of oefeningen)  
8. een vertegenwoordiger van het administratief en technisch personeel van de faculteit. 
 
De decaan kan in functie van de agenda op de vergaderingen van het Faculteitsbestuur andere 
personen uitnodigen.  
 
De administratief directeur is lid met raadgevende stem, secretaris en verslaggever en 
organiseert de verkiezingen van de vertegenwoordigers sub 6, 7 en 8.  
 
 Onderafdeling II.2. Bevoegdheden en werking 
  

Organiek Reglement  

Artikel 78 Het Faculteitsbestuur 

78.1. Algemeen 

Het Faculteitsbestuur oefent zijn bevoegdheden uit in delegatie van de Academische Raad, het 
Gemeenschappelijk Bureau en het Groepsbestuur. 

78.2. Bevoegdheden inzake onderwijs 

Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het onderwijs, organiseert het en bewaakt de kwaliteit 
ervan overeenkomstig de onderwijsreglementering zoals goedgekeurd door de Academische Raad. 

Het is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en de profilering ervan. 

Het is verantwoordelijk voor de onderwijsinrichting en de praktische organisatie. 

Het is verantwoordelijk voor de opleidingsgebonden studentenaangelegenheden. 

Het bepaalt de opdracht, de samenstelling en de werking van de Permanente Onderwijscommissies. 

Het coördineert de onderwijsevaluaties, onder meer via de Permanente Onderwijscommissies. 



Het wijst de onderwijsopdrachten toe na overleg met de betrokken programmadirecteur(s) en met de 
departementsvoorzitter(s), overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Reglement betreffende het 
academisch personeel. 

Het Faculteitsbestuur legt een beleidsplan inzake onderwijs voor aan het Groepsbestuur. 

Voor onderwijs beschikt het Faculteitsbestuur over middelen die haar door het Groepsbestuur volgens 
het intragroepallocatiemodel zijn toegewezen. 

In de groepen waar departementen worden georganiseerd, wordt aan de Departementsbesturen een 
gedeelte van de personeelsmiddelen toegekend voor het verlenen van doceercapaciteit. Daarom betrekt 
het Faculteitsbestuur de betrokken Departementsbesturen actief en structureel bij de 
onderwijsorganisatie. Dit kan o.m. door vertegenwoordiging van departementsvoorzitters binnen het 
Faculteitsbestuur en/of regelmatig overleg tussen de betrokken (vice)decanen en de 
departementsvoorzitters. Met het oog op de agendering op vergaderingen van het Groepsbestuur 
overleggen de departementsvoorzitters van hun kant met de betrokken deca(a)n(en) over de 
onderwijskundige aspecten van de departementale beleidsplannen en de departementale 
profielvacatures. 

78.3. Overige bevoegdheden 

Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de verdeling van de aan de faculteit toegewezen middelen 
uit de eerste geldstroom en van de ruimte waarover zij voor de facultaire bevoegdheden beschikt. 

Het stelt een facultaire begroting op en heeft hierover regelmatig overleg met het Groepsbestuur. 

Het is verantwoordelijk voor de facultaire internationale contacten, de contacten met het relevante 
‘werkveld’ en de alumni, evenals voor de facultaire informatie- en rekruteringsactiviteiten. 

Het is verantwoordelijk voor de facultaire maatschappelijke dienstverlening. 

78.5. Werking 

Het Faculteitsbestuur stelt een facultair reglement op, en legt het ter goedkeuring voor aan het 
Groepsbestuur. 
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Art. 29. De leden van het Faculteitsbestuur oefenen collegiaal de bevoegdheden uit in delegatie van de 
Academische Raad, het Gemeenschappelijk Bureau en het Groepsbestuur. 

Onderafdeling 1. Bevoegdheden inzake onderwijs 

Art. 30. Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het onderwijs, organiseert het en bewaakt de 
kwaliteit ervan overeenkomstig de onderwijsreglementering zoals goedgekeurd door de academische 
raad:  

het is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en de profilering ervan; 

het is verantwoordelijk voor de onderwijsinrichting en de praktische organisatie; 

het is verantwoordelijk voor de opleidingsgebonden studentenaangelegenheden; 

het bepaalt de opdracht, de samenstelling en de werking van de permanente onderwijscommissies; 

het coördineert de onderwijsevaluaties, onder meer via de permanente onderwijscommissies; 

het wijst de onderwijsopdrachten toe na overleg met de betrokken programmadirecteur(s) en met de 
departementsvoorzitter(s), overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het reglement betreffende het 
academisch personeel. 

Het Faculteitsbestuur legt een beleidsplan inzake onderwijs voor aan het Groepsbestuur ter goedkeuring. 
Dit gebeurt ten laatste één jaar na het begin van elk mandaat van de decaan en tevens op vraag van het 
Groepsbestuur. 

Het Faculteitsbestuur legt het beleid ter goedkeuring voor aan de Faculteitsraad. 



Voor onderwijs beschikt het Faculteitsbestuur over middelen die haar door het Groepsbestuur volgens 
het intragroepsallocatiemodel zijn toegewezen. 

 Aan het Departementsbestuur wordt een gedeelte van de personeelsmiddelen toegekend voor het 
verlenen van doceercapaciteit. Daarom betrekt het Faculteitsbestuur het Departementsbestuur actief en 
structureel bij de onderwijsorganisatie. Dit kan o.m. door vertegenwoordiging van 
departementsvoorzitters binnen het Faculteitsbestuur en/of regelmatig overleg tussen de betrokken 
(vice)decanen en de departementsvoorzitters. Met het oog op de agendering op vergaderingen van het 
Groepsbestuur overleggen de departementsvoorzitters van hun kant met de betrokken deca(a)n(en) over 
de onderwijskundige aspecten van de departementale beleidsplannen en de departementale 
profielvacatures. 

De deca(a)n(en) zal/zullen vóór het overleg met programmadirecteurs en departementsvoorzitters een 
formeel advies over lesopdrachten vragen aan het betrokken klinisch diensthoofd. 

Onderafdeling 2. Overige bevoegdheden 

Art. 31. Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de verdeling van de aan de faculteit toegewezen 
middelen uit de eerste geldstroom en van de ruimte waarover zij voor de facultaire bevoegdheden 
beschikt. 

Het stelt een facultaire begroting op en heeft hierover regelmatig overleg met het Groepsbestuur. 

Het is verantwoordelijk voor de facultaire internationale aangelegenheden, de contacten met het 
relevante ‘werkveld’ en de alumni, evenals voor de facultaire informatie- en rekruteringsactiviteiten. 

Het is verantwoordelijk voor de facultaire maatschappelijke dienstverlening. 

Het Faculteitsbestuur stelt een facultair reglement op, en legt het ter goedkeuring voor aan het 
Groepsbestuur. 

Onderafdeling 3. Samenstelling en werking 

Art. 32.  

Het facultair reglement bepaalt: 

A) wat betreft het Faculteitsbestuur: 

de samenstelling, in overeenstemming met artikel 78.4 van het organiek reglement; de decaan is lid en 
voorzitter van het Faculteitsbestuur; minstens drie bijkomende leden van het zelfstandig academisch 
personeel waaronder een programmadirecteur zijn lid van het Faculteitsbestuur;  één of meer studenten 
zijn  lid van het Faculteitsbestuur overeenkomstig het participatiedecreet; een vertegenwoordiger van het 
assisterend en bijzonder academisch personeel en een vertegenwoordiger van het administratief en 
technisch personeel zijn lid; de vertegenwoordigers van de studenten, van het assisterend en bijzonder 
academisch personeel en van het administratief en technisch personeel nemen niet deel aan 
beraadslagingen en beslissingen over personalia; 

de wijze waarop de vertegenwoordigers van de personeelsgeledingen zelfstandig academisch personeel, 
assisterend en bijzonder academisch personeel, en administratief en technisch personeel worden 
aangeduid of verkozen; 

wie de vergaderingen voorzit in afwezigheid van de decaan; 

de frequentie van de vergaderingen, met een minimum van 10 per jaar; 

de wijze waarop het Faculteitsbestuur de departementsbesturen actief en structureel betrekt bij de 
onderwijsorganisatie. 
 
 

Artikel 2. Bevoegdheden en werking van het Faculteitsbestuur 

Het Faculteitsbestuur legt een beleidsplan inzake onderwijs ter goedkeuring voor aan het 
Groepsbestuur. Dit gebeurt ten laatste één jaar na het begin van elk mandaat van de decaan en tevens 
op vraag van het Groepsbestuur. 



Het Faculteitsbestuur vergadert ten minste tienmaal per jaar. De agenda van de 
vergaderingen wordt vastgelegd door de voorzitter en uiterlijk vijf dagen vóór de 
vergadering samen met de documenten aan de leden van het Faculteitsbestuur bezorgd.  

De vertegenwoordigers van studenten, van het assisterend en bijzonder academisch 
personeel en van het administratief en technisch personeel ontvangen niet de documenten 
met betrekking tot personalia.  

De administratief directeur stelt een ontwerpverslag op van elke vergadering van het 
Faculteitsbestuur. Het ontwerpverslag wordt tijdens de eerstvolgende vergadering 
voorgelegd ter goedkeuring.  

Het goedgekeurde verslag wordt binnen de vijf dagen toegestuurd aan het Groepsbestuur. 
Het goedgekeurde verslag, met uitzondering van de personalia, wordt op de facultaire 
website ter kennis gesteld van de leden van de Faculteitsraad. 
In afwezigheid van de decaan worden de vergaderingen van het Faculteitsbestuur voorgezeten 
door de vicedecaan onderwijs. 

 
Afdeling III. De Faculteitsraad 

Onderafdeling III.1. Samenstelling  
 

Organiek reglement  

Artikel 79 De Faculteitsraad 

79.1. De Faculteitsraad is samengesteld uit de leden van het zelfstandig academisch personeel van de 
faculteit die voor minimum 80% aan de KU Leuven zijn verbonden, de onderzoeksmanagers van niveau 3, 
een vertegenwoordiging van het deeltijds zelfstandig academisch personeel, en een vertegenwoordiging 
van de studenten conform het participatiedecreet (voor een hernieuwbare mandaattermijn van één jaar, 
met een maximale totale duur van vier jaar), assisterend en bijzonder academisch personeel (voor een 
hernieuwbare mandaattermijn van twee jaar, maximaal eenmaal hernieuwbaar) en administratief en 
technisch personeel, zoals bepaald in het facultaire reglement. Voor de toepassing van dit artikel worden 
de leden van het onderwijzend personeel van groep 3 (docenten, hoofddocenten, hoogleraren) 
gelijkgesteld met de leden van het zelfstandig academisch personeel en de overige leden van het 
onderwijzend personeel als leden van het assisterend academisch personeel. 

79.2. De decaan is voorzitter van de Faculteitsraad. 
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Art. 32. Het facultair reglement bepaalt: 

B) wat betreft de Faculteitsraad: 

de samenstelling, in overeenstemming met artikel 79 van het organiek reglement en artikel 35 van het 
groepsreglement Biomedische Wetenschappen; 

de wijze waarop de vertegenwoordigers worden aangeduid of verkozen; 

wie de vergaderingen voorzit in afwezigheid van de decaan; 

de frequentie van de vergaderingen. 
 
 
 
 



Artikel 3. Samenstelling van de Faculteitsraad 
 
De Faculteitsraad bestaat uit: 

1. De decaan, tevens voorzitter 
2. De andere leden van het zelfstandig academisch personeel van de faculteit die voor 

minimum 80% aan de KU Leuven zijn verbonden 
3. Een vertegenwoordiger van de deeltijdse leden van het zelfstandig academisch 

personeel van de faculteit die niet tot de eerste categorie behoren 
4. Een vertegenwoordiging van de studenten volgens het participatie-decreet (de 

studentenvertegenwoordiging maakt ten minste 10 procent van de leden uit), met 
een minimum van vijf leden; 

5. Twee vertegenwoordigers van het assisterend en bijzonder academisch personeel 
van de faculteit en betrokken bij het onderwijs (werkcolleges, practica of oefeningen) 
dat verstrekt wordt door de faculteit; 

6. Een vertegenwoordiger van het administratief en technisch personeel van de 
faculteit  

7. De practicumcoördinator, indien geen lid als vertegenwoordiger van het AAP/BAP  of 
ATP; 

8. De administratieve stagecoördinator;  
9. De stafmedewerker onderwijs, indien geen lid als vertegenwoordiger van het 

AAP/BAP of ATP; 
10. De apotheker-diensthoofd van de ziekenhuisapotheek van UZ Leuven, in zoverre 

hij/zij geen lid is van één van hoger vermelde geledingen.  

Alle vermelde leden van de Faculteitsraad zijn stemgerechtigd, uitgezonderd de leden 
vermeld onder punten 7, 8, 9 en 10.   

Het mandaat van de vertegenwoordigers heeft een duur van respectievelijk 4 jaar (3),  
2 jaar (5 en 6) en 1 jaar (4). Deze mandaten zijn hernieuwbaar. 

De vertegenwoordigers genoemd onder punten 3 tot 6 worden verkozen onder toezicht van 
de decaan op initiatief van en door de aan de faculteit verbonden leden van de betrokken 
categorieën. 

De decaan kan in functie van de agenda op de vergaderingen van de Faculteitsraad andere 
personen uitnodigen. 

Onderafdeling III.2. Bevoegdheden en werking van de Faculteitsraad 

Organiek reglement 

79.3. Bevoegdheden 

Het Faculteitsbestuur legt het beleid ter goedkeuring voor aan de Faculteitsraad. 

De Faculteitsraad verkiest de decaan. 

79.4. Werking 



De Faculteitsraad vergadert ten minste tweemaal per jaar. Hij kan door een minimum quorum worden 
samengeroepen (te bepalen in het facultair reglement), ter agendering van punten die tot de 
bevoegdheid van de faculteit behoren. 
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Art. 32. Het facultair reglement kan extra bevoegdheden toewijzen aan de Faculteitsraad enkel en alleen 
als deze niet in strijd zijn met het organiek reglement of het groepsreglement. 

Art. 34. Het Faculteitsbureau legt het beleid ter goedkeuring voor aan de Faculteitsraad. De Faculteitsraad 
verkiest de decaan. 

Art. 36. De decaan is voorzitter van de Faculteitsraad. 

De Faculteitsraad vergadert ten minste tweemaal per jaar. 

De administratief directeur stelt de verslagen van de vergaderingen op en notuleert ter zitting de 
beslissingen aangaande de geagendeerde voorstellen van het Faculteitsbestuur en van de Permanente 
Onderwijscommissies van de faculteit. Zodoende worden deze beslissingen onmiddellijk uitvoerbaar. 

 

Artikel 4. Werking van de Faculteitsraad 

De administratief directeur woont de vergaderingen bij als waarnemer met raadgevende 
stem, stelt de verslagen van de vergaderingen op en notuleert ter zitting de beslissingen 
aangaande de geagendeerde voorstellen van het Faculteitsbestuur en van de Permanente 
Onderwijscommissies. Zodoende worden deze beslissingen onmiddellijk uitvoerbaar.  

Over voorstellen die ter zitting gewijzigd worden (wijzigingen worden ter plaatse 
geprojecteerd), worden na de vergadering de wijzigingen aan de leden overgemaakt; deze 
beslissingen worden eveneens onmiddellijk uitvoerbaar. 
Een overzicht van de genomen beslissingen wordt binnen de 2 weken aan de leden 
overgemaakt. 
Drie samen optredende leden van de faculteitsraad (al dan niet met raadgevende stem) 
kunnen punten aan de agenda van een volgende vergadering van de Faculteitsraad laten 
toevoegen of een buitengewone vergadering laten samenroepen. 

In afwezigheid van de decaan worden de vergaderingen van de Faculteitsraad voorgezeten 
door de vicedecaan onderwijs. 

Afdeling IV. De decaan 

Organiek reglement  

Artikel 80 De decaan 

80.1. Bevoegdheden 

De decaan 

is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het overeenkomstig dit reglement bepaalde beleid 
van de faculteit en vertegenwoordigt haar naar buiten toe. De decaan is ambtshalve lid van het 
Groepsbestuur, het Bijzonder Groepsbestuur en van de Academische Raad, de Bijzondere Academische 
Raad en de Universiteitsraad; 

roept de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur bijeen, stelt de agenda vast en zit de vergadering voor; 



kan op eigen initiatief voor specifieke bevoegdheden maximum 3 vicedecanen voorstellen ter 
goedkeuring aan de Faculteitsraad. 

80.2. Benoeming 

De decaan wordt door de Faculteitsraad verkozen uit de tot de faculteit behorende gewoon hoogleraren 
en de buitengewoon hoogleraren die voor onbepaalde duur voor ten minste 80% zijn verbonden aan de 
KU Leuven. De verkiezing geschiedt volgens een kiesreglement dat door de Academische Raad wordt 
vastgesteld en aangevuld wordt door een facultair reglement.  Aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden 
dient te zijn voldaan op het ogenblik waarop het mandaat ingaat, met dien verstande dat daartoe 
eventueel  vereiste beslissingen van bestuursorganen definitief moeten zijn genomen op het ogenblik van 
de kandidaatstelling. 
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Art. 37. De decaan 

is belast met het dagelijks bestuur van de faculteit en vertegenwoordigt de faculteit. hij is ambtshalve lid 
van het Groepsbestuur en van de Academische Raad; 

roept de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur bijeen, stelt de agenda vast en zit de vergadering voor; 

verleent adviezen en doet voorstellen aan het Groepsbestuur over de aanstelling van het zelfstandig 
academisch personeel en toewijzing van onderwijsopdrachten overeenkomstig het “reglement 
academisch personeel”; 

kan op eigen initiatief voor specifieke bevoegdheden maximum drie vicedecanen voorstellen ter 
goedkeuring aan de Faculteitsraad. 

In geval van tijdelijke onmogelijkheid van de decaan om de functie uit te oefenen of in geval van 
onverenigbaarheid van bevoegdheden worden de taken van de decaan overgenomen zoals bepaald in het 
facultair reglement. 

Art 38. De decaan wordt door de Faculteitsraad verkozen uit de tot de faculteit behorende gewoon 
hoogleraren en de buitengewoon hoogleraren zoals bepaald in art. 80.2 van het organiek reglement. De 
verkiezing geschiedt volgens een kiesreglement dat door de academische raad wordt vastgesteld en 
aangevuld wordt door het facultair reglement. 

In het facultair reglement worden de modaliteiten van de decaanverkiezingen en het tijdstip van 
verkiezing vastgelegd conform de bepalingen van het “reglement verkiezing decaan”. 
 

 
Artikel 5.  De decaan 

Artikel 5.1. Bevoegdheden 

De decaan is rechtens gemachtigd alle vergaderingen bij te wonen van de door de faculteit 
ingerichte raden, werkgroepen en commissies; hij wordt ten minste drie dagen vooraf op de 
hoogte gebracht van deze vergaderingen. 

Artikel 5.2. Benoeming 

De verkiezing van de decaan vindt plaats, op basis van ingediende kandidaatstellingen, in 
een of meerdere vergaderingen van de Faculteitsraad van mei van het jaar waarin de 
termijn van de in dienst zijnde decaan afloopt. 

De kandidaatstellingen worden ingewacht bij de administratief directeur uiterlijk drie weken vóór 
de verkiezingsdatum. Twee weken vóór de verkiezingen kunnen de kandidaten hun programma 
kenbaar maken aan de leden van de faculteit via de administratief directeur.  



De vicedecaan onderwijs vervangt de decaan bij diens afwezigheid of bij 
onverenigbaarheid van bevoegdheden.  

Afdeling V. De facultaire commissies 

Artikel 6. Commissies en werkgroepen 

De Faculteitsraad richt volgende commissies en werkgroepen op: 

1. De Permanente Onderwijscommissie (POC); 

2. De Facultaire Onderwijsondersteunende Cel; 

3. De Aanvaardingscommissie; 

4. De Stagecommissie; 

5. De Commissie Onderwijskredieten. 

 

Artikel 7. De permanente onderwijscommissie 

Aanvullend reglement inzake de permanente onderwijscommissies en de programmadirecteur  

Goedgekeurd op Academische Raad d.d. 21.02.2011 

Voorafgaande bepaling 

Voor de toepassing van de bepalingen van dit reglement worden pro-nominale en derivationele 
verwijzingen naar personen geacht genderneutraal te zijn. 

De permanente onderwijscommissie 

Artikel 1 (oprichting) 

Een permanente onderwijscommissie – hierna POC genoemd - wordt opgericht door het 
Faculteitsbestuur. Het Faculteitsbestuur kan beslissen tot de oprichting van een centrale 
overkoepelende POC die de werking van de andere POC’s in de faculteit coördineert en/of 
aanstuurt. 

De facultaire reglementering vormt het referentiekader voor de verdere interpretatie van dit 
reglement. 

Voor opleidingen met een interfacultair karakter, wordt de bevoegde POC opgericht door een 
college van betrokken decanen. In dat laatste geval wordt de aan een faculteit toegewezen 
bevoegdheid uitgeoefend door dit college. Een interfacultaire opleiding wordt in onderling overleg 
voor administratieve opvolging toegewezen aan één van de deelnemende faculteiten. 

Artikel 2 (samenstelling) 

De POC, met een door de faculteit te bepalen aantal leden, bestaat uit leden van het zelfstandig 
academisch personeel en uit een adequate vertegenwoordiging van de studenten, van het 
assisterend academisch personeel en het bijzonder academisch personeel dat bij de opleiding is 
betrokken, en bij voorkeur van alumni. De vertegenwoordiging van de studenten maakt ten minste 
een derde uit van de gehele POC, met evenwel ten minste vier vertegenwoordigers. Externen en 
administratief personeel betrokken bij de organisatie van het onderwijs kunnen als leden met 
raadgevende stem worden toegevoegd. 

Het faculteits- casu quo groepsbestuur bepaalt nadere regels voor de samenstelling van de POC’s.  
Ze waakt er over dat de verschillende geledingen, richtingen en disciplines zo goed mogelijk in de 
POC’s vertegenwoordigd zijn.  Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht kan het faculteits-
/groepsbestuur binnen een POC een of meer subcommissies oprichten met een advies- en 
voorbereidingsopdracht.  De subcommissie wordt samengesteld volgens de 
evenredigheidsprincipes die ook gelden voor de POC. 



Artikel 3 (aanwezigheid) 

Leden die hun mandaat in de POC niet kunnen voltooien worden tijdig vervangen. 

De programmadirecteur kan bij herhaalde afwezigheid de betrokkene verzoeken zijn mandaat in de 
POC ter beschikking te stellen. 

Artikel 4 (opdracht) 

§1. Algemeen 

Behalve voor een POC opgericht door een groep, is in overeenstemming met art. 78.2 van het 
Organiek reglement het Faculteitsbestuur verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs. 
Dit wordt hierin adviserend bijgestaan door één of meerdere POC’s en kan ook bevoegdheden 
delegeren aan POC’s. 

Binnen de vastgelegde krijtlijnen is de POC verantwoordelijk voor de onderwijsprogramma’s 
enerzijds en voor de individuele studieprogramma’s anderzijds. Binnen de hieronder beschreven 
taakomschrijving zorgt zij ook voor de nodige afstemming met het werkveld. 

§2. Programmering van onderwijs 

Een POC is verantwoordelijk voor een: 

opleiding (of meerdere ervan) en/of; 

afstudeerrichting, optie of andere groep van opleidingsonderdelen en/of; 

opleidingsonderdeel en/of; 

onderwijsleeractiviteit. 

Voor elke opleiding, afstudeerrichting, opleidingsonderdeel en onderwijsleeractiviteit is telkens 
slechts één POC verantwoordelijk. 

A. Opleiding 

De POC ontwerpt het onderwijskundig referentiekader van de opleiding, het onderwijsprogramma 
en de didactische vormgeving van de opleiding en legt ze via het Faculteitsbestuur ter goedkeuring 
voor aan het Groepsbestuur. De POC staat in voor de voortdurende evaluatie van het 
opleidingsprogramma. Voor de periodieke evaluatie van de opleiding kunnen, overeenkomstig 
regels en instructies opgesteld door de Academische Raad, ad hoc evaluatiecommissies worden 
ingesteld die rapporteren aan de POC’s en via de decaan aan het Groepsbestuur. 

De POC heeft meer in het bijzonder de volgende opdrachten: 

zij tekent de visie, het profiel, de doelstellingen en eindtermen/leerresultaten, het curriculum en de 
studentenkenmerken op in het onderwijskundig referentiekader van de opleiding. Zij doet dit 
desgevallend in overleg met andere POC’s die verantwoordelijk zijn voor de afstudeerrichtingen, 
opties of andere groepen van opleidingsonderdelen; 

zij waakt over de relatie tussen de eindtermen/leerresultaten en de toetsing en over de afstemming 
van de toetsing van de verschillende opleidingsonderdelen binnen een opleiding. Validiteit van de 
voorstellen, evenwicht en spreiding van de toetsvormen, bewaking van de studiedruk en 
organiseerbaarheid zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Zij ziet ook toe op de tijdige 
bekendmaking van de toetsvormen en op de reglementaire bepalingen in geval van laattijdige 
wijziging. Als er binnen de opleiding een opleidingsonderdeel is opgenomen waar een andere POC 
verantwoordelijk voor is, wordt overlegd met die POC. ; 

zij draagt zorg voor de evaluatie van de opleiding en van de opleidingsonderdelen en staat in voor 
de opvolging van de resultaten daarvan, alsmede voor de remediëring van eventuele tekorten; 

zij waakt er over een permanent klankbord te zijn voor problemen die onder meer door studenten 
worden gesignaleerd. 

 

 



B. Afstudeerrichting, optie of andere groep van opleidingsonderdelen 

De POC  die verantwoordelijk is voor een afstudeerrichting, optie of andere groep van 
opleidingsonderdelen beheert deze steeds in overleg met de POC die verantwoordelijk is voor de 
opleiding(en) waarin ze geprogrammeerd worden. 

C. Opleidingsonderdeel 

De POC staat in voor de ECTS-fiche van elk opleidingsonderdeel dat onder haar 
verantwoordelijkheid valt. 

De POC heeft meer in het bijzonder de volgende opdrachten: 

zij staat in voor de aansluiting van de ECTS-fiches bij de eindtermen/leerresultaten; de 
organiserende POC is hierbij de verantwoordelijke instantie die dit doet  in overleg met de POC’s 
waarin het opleidingsonderdeel met instemming van de organiserende POC geprogrammeerd 
wordt. In geval van betwisting ter zake beslist naargelang van het geval het Faculteitsbestuur, de 
groep of de vicerectoren-groepsvoorzitters in onderling overleg; 

zij zorgt ervoor dat de docenten de ECTS-fiches verder aanvullen en onderhouden en ziet toe op de 
naleving van universiteitsbrede afspraken, op de algemene kwaliteit ervan en op de inpassing 
binnen de vooropgestelde doelstellingen; 

zij ziet erop toe dat voor alle niet-Engelstalige ECTS-fiches een Engelse vertaling aanwezig is; 

zij ziet erop toe dat de ECTS-fiche bij elke vacature en vraag tot verlenging van een opdracht wordt 
besproken en zo nodig aangepast; 

zij overlegt desgevallend met andere POC’s die verantwoordelijk zijn voor onderwijsleeractiviteiten 
die ontleend worden. 

D. Onderwijsleeractiviteiten 

De POC is verantwoordelijk voor de onderwijsleeractiviteiten die binnen een opleidingsonderdeel 
worden georganiseerd. Indien het opleidingsonderdeel ook door andere POC’s met instemming van 
de organiserende POC wordt geprogrammeerd overlegt de organiserende POC eveneens met de 
ontlenende POC’s over de (additionele) onderwijsleeractiviteiten. 

§3. Individuele programma’s 

De algemene regels voor individuele jaar- en studieprogramma’s van studenten worden, binnen de 
contouren hiervoor uitgezet in het onderwijs- en examenreglement, vastgesteld door de faculteit 
op voorstel van de POC. 

In beginsel beslist de POC over individuele afwijkingen van deze regels (met inbegrip van 
beslissingen over vrijstellingen).  Het huishoudelijk reglement van de faculteit kan bepalen dat deze 
bevoegdheid van de POC geheel of gedeeltelijk gedelegeerd wordt aan een ander orgaan binnen de 
faculteit of een subcommissie van de POC. 

Het orgaan dat de individuele afwijkingen van de regels voor samenstelling van het individuele jaar- 
of studieprogramma beheert kan zich zo organiseren dat over reguliere dossiers door de voorzitter 
of een ander daartoe aangeduid lid van het bevoegd orgaan wordt beslist en dat bijzondere vragen 
aan het voltallige orgaan worden voorgelegd. 

Indien de behandeling van individuele dossiers toevertrouwd wordt aan een orgaan waarin ook 
studenten zitting hebben, gebeurt de behandeling binnen de POC zonder bekendmaking van 
gegevens die de persoonlijke levenssfeer van de betrokken studenten raken.  De voorzitter van het 
bevoegd orgaan kan uitzonderlijk beslissen dat het hele dossier enkel aan de ZAP-leden van dat 
orgaan wordt voorgelegd. 

De programmadirecteur 

Artikel 5 (aanwijzing van de programmadirecteur) 

De programmadirecteur is een lid van het ZAP. 



De duur van een mandaat van programmadirecteur wordt geregeld door art. 5.1 van het organiek 
reglement. 

Het facultair huishoudelijk reglement bepaalt de aanstellingsprocedure voor de 
programmadirecteur en de datum waarop het vierjarig mandaat ingaat. Dit reglement kan nadere 
regels bevatten over de waardering van de opdracht van de programmadirecteur. 

Artikel 6 (opdracht) 

De programmadirecteur zit de POC voor, bepaalt de agenda en zorgt voor de goede werking, 
rekening houdend met de taken van de POC. Hij houdt regelmatig voeling met de bij de opleiding 
betrokken docenten en de studenten; hij waakt over de algemene afstemming binnen de opleiding. 

De programmadirecteur stimuleert en coördineert projecten voor onderwijsverbetering en - 
vernieuwing binnen de opleiding. 

De programmadirecteur neemt in overleg met de decaan initiatieven om tot een oplossing te 
komen voor problemen die het functioneren van individuele docenten raken. 

De programmadirecteur van betrokken opleidingen wordt door het betrokken beslissingsorgaan 
geraadpleegd bij het uitschrijven van een profielvacature, in de opleiding waarvoor hij 
verantwoordelijk is. 

Met het oog op de informatievergaring betreffende het onderwijs is de programmadirecteur een 
belangrijke bron. 

Artikel 7  

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 augustus 2011. 

Artikel 7.1.  Samenstelling van de Permanente Onderwijscommissie 

§ 1. De permanente onderwijscommissie bestaat uit: 

1. De programmadirecteur, tevens voorzitter 

2. Tien ZAP-leden van de faculteit, elk behorend tot een verschillend laboratorium of 
onderzoekscentrum, met een leeropdracht in een opleiding georganiseerd door de 
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen.  
Deze leden worden aangesteld door de Faculteitsraad op voorstel van de 
respectieve laboratoria of onderzoekscentra.  
Zij kunnen zich laten vervangen door een ander ZAP-lid van hun laboratorium of 
onderzoekscentrum. 

2. Eén ZAP-lid van de Faculteit Wetenschappen met een leeropdracht in een 
opleiding georganiseerd door de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 

3. Eén ZAP-lid van de Faculteit Geneeskunde met een leeropdracht in een opleiding 
georganiseerd door de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 

4. Eén ZAP-lid van de faculteit, lid van de Onderwijsraad van de KU Leuven voor zover 
géén van hogervermelde leden lid is van de Onderwijsraad 

5. Een monitor van de eerste studiefase bachelor in de farmaceutische 
wetenschappen 

6. Een afgevaardigde van DUO (Dienst Universitair Onderwijs) 

7. De practicumcoördinator 

8. De administratieve stagecoördinator 



9. De stafmedewerker onderwijs van de faculteit 

10. Drie vertegenwoordigers van het assisterend en bijzonder academisch personeel 
behorend tot de faculteit en betrokken bij het onderwijs dat verstrekt wordt door 
de faculteit (werkcolleges, practica of oefeningen) 

11. Elf studenten van de faculteit. 

Alle vermelde leden van de permanente onderwijscommissie zijn stemgerechtigd, behalve 
de leden vermeld onder punten 6, 7, 8 en 9 die lid zijn met raadgevende stem.  

Naast hogervermelde leden worden als waarnemer uitgenodigd: 

- de facultaire verantwoordelijke internationalisering 

- de leden van de facultaire onderwijsondersteunende cel voor zover zij niet tot één van 
hogervermelde categorieën behoren. 

- de lesgevers van de bacheloropleiding en initiële masteropleidingen van de faculteit 
voor zover zij niet tot één van hogervermelde categorieën behoren.  

De programmadirecteur kan in functie van de agenda op de vergaderingen van de POC 
andere personen uitnodigen. 

§ 3. De programmadirecteur wordt aangesteld door de Faculteitsraad op voorstel van de 
nieuw verkozen decaan tussen de ZAP-leden van de faculteit met de rang van gewoon 
hoogleraar, hoogleraar of hoofddocent die voor onbepaalde duur voor tenminste 80 
procent verbonden zijn aan de KU Leuven. Het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het 
mandaat van Programmadirecteur wordt niet gecumuleerd met dat van decaan of 
departementsvoorzitter.  

De stafmedewerker onderwijs is secretaris en verslaggever. 

De leden worden verkozen binnen hun geleding of aangesteld door de Faculteitsraad op 
voorstel van de decaan. Alle mandaten hebben een duur van 4 jaar behalve voor de leden 
vermeld onder punt 10 (2 jaar) en onder punt 11 (1 jaar). Hun mandaten zijn onbeperkt 
hernieuwbaar. 

De monitor wordt aangesteld door het Faculteitsbestuur.  

Artikel 7.2. Werking van de Permanente Onderwijscommissie 

De Permanente Onderwijscommissie vergadert ten minste viermaal per jaar. De agenda 
van de vergaderingen wordt vastgelegd door de voorzitter en uiterlijk vijf dagen vóór de 
vergadering samen met de documenten bezorgd aan de leden van de 
onderwijscommissie. 

De stafmedewerker onderwijs stelt een ontwerpverslag op van elke vergadering van de 
Permanente onderwijscommissie.  
Het ontwerpverslag wordt ter kennisgeving gestuurd naar de leden van de Faculteitsraad 
en wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van de POC voorgelegd ter goedkeuring.  
Het goedgekeurde verslag wordt op de facultaire website ter kennis gesteld van de leden 
van de onderwijscommissie en de leden van de Faculteitsraad.  

 

 



Artikel 8.  De Facultaire Onderwijsondersteunende cel (FOOC) 

De Facultaire onderwijsondersteunende cel verricht de functie van denktank betreffende 
onderwijsaangelegenheden.  

Samenstelling: 

1. de programmadirecteur, 

2. de vicedecaan onderwijs, 

3. de stafmedewerker onderwijs. 

Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen kunnen bijkomende leden uitgenodigd 
worden en ad hoc werkgroepen gevormd worden. 

De FOOC rapporteert en adviseert aan de POC. 

 

Artikel 9.  De Aanvaardingscommissie 

De aanvaardingscommissie beoordeelt de aanvragen van buitenlandse studenten en van 
studenten die wensen over te schakelen vanuit een andere universiteit of vanuit een 
andere studierichting. De aanvaardingscommissie formuleert tevens een advies ten 
behoeve van het Faculteitsbestuur met betrekking tot aanvragen voor gelijkwaardigheid 
van diploma. 

De aanvaardingscommissie bestaat uit de programmadirecteur, en twee ZAP-leden van de 
faculteit, waarvan één ZAP-lid als voorzitter aangeduid door de faculteitsraad op 
voordracht van de nieuw verkozen decaan voor een termijn overeenkomend met de 
ambtsperiode van de decaan. De studentensecretaris woont de besprekingen van de 
aanvaardingscommissie bij. 

 

Artikel 10.  De Stagecommissie 

De facultaire stagecommissie heeft als taken: 

- het op elkaar afstemmen van de organisatie, inhoud en evaluatie van de verschillende 
stages doorheen de bachelor- en masteropleidingen georganiseerd door de faculteit; 

- het toezien op het normale verloop van de stages 

De academische verantwoordelijken van de respectieve stages blijven verantwoordelijk 
voor het realiseren van de door de faculteit opgelegde doelstellingen van de respectieve 
stages en voor het correct implementeren van de door de facultaire stagecommissie 
voorgestelde procedures (bv. evaluatie, organisatie, portfolio’s, …). Zij kunnen zich 
daarvoor laten adviseren door een didactisch team waar de facultaire administratieve 
stagecoördinator steeds deel van uitmaakt. Het advies van het didactisch team wordt ter 
kennisgeving en zonodig ook ter bespreking overgemaakt aan de andere leden van de 
stagecommissie. 

 

De facultaire stagecommissie bestaat uit: 

- De programmadirecteur, tevens voorzitter 



- De respectieve academische verantwoordelijken van de verschillende stages 

- De facultaire administratieve stagecoördinator  

 

Artikel 11.  De Commissie Onderwijskredieten 

De Commissie Onderwijskredieten beheert het onderwijskrediet van FFW dat uitsluitend 
gebruikt kan worden voor opleidingsonderdelen die georganiseerd worden door FFW. 

De Commissie Onderwijskredieten bestaat uit: 

1. De programmadirecteur 

2. De practicumcoördinator 

3. Alle ZAP-leden betrokken bij een opleidingsonderdeel met praktische oefeningen of 
werkcolleges (incl. master na masteropleidingen) 

4. Een doctorandus met een onderwijstaak 

5. Een student. 

Deze Commissie stelt een huishoudelijk reglement op en legt dit ter goedkeuring voor aan 
de Faculteitsraad. De commissie komt minimum 1 maal per jaar bijeen. 

Het Faculteitsbestuur duidt de voorzitter aan. De doctorandus en de student worden 
aangeduid door hun geleding.  
Het mandaat duurt vier jaar en is hernieuwbaar. 

 

Artikel 12. Verslagen van de commissies  

De Stagecommissie, de Aanvaardingscommissie en de Commissie Onderwijskredieten 
leggen jaarlijks een verslag van hun werkzaamheden voor aan de Faculteitsraad. De 
Commissie Onderwijskredieten legt tevens jaarlijks een verslag van de werkzaamheden 
voor aan de Permanente Onderwijscommissie.  

Zij dienen dit verslag in bij de Administratief directeur ten laatste op 15 oktober. 

 

 

 

 

Goedgekeurd door de leden van de Faculteitsraad Farmaceutische Wetenschappen op 6 
november 2019 en door de leden van het Groepsbestuur Biomedische Wetenschappen 
op 11 juni 2020. 
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