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Fakulteit

Vrijst.
cijfer

Elke faculteit heeft natuurlijk het recht
het slaag-cijfer vast te leggen naar eigen
inzicht en geweten. Daar geen kwaad woord
over, ook al mmakt het er ons overzicht
niét overzichtelijker door.

Uitsl.
cijfer

Cijfer
meegedeeld ?

Proforma
toegelaten ?

Ja, schriftelijk

Varieert van prof
tot prof

neen

11

Psychologie en
Pedagogiek

12

Ja

Origineel wel,
Opm. zie tekst

neen

Rechten en
Staats en Sociale

12

Neen

Beslist door
examencommissie

neen

Toegepaste
Wetenschappen

12

Ja, ad valvas

Neen

neen

Landbouw
Wetenschappen

10

Neen, maar het
was vroeger altijd 10 (tien)

Ja

neen

HIKO

11

Ja, schriftelijk

Ja

neen

HILO

10

Ja, via studentenafgevaardigden

Ja

neen

10

Ja

Ja

neen

Geneeskunde
- kandidatuur
- doktoraat

10
12

Ja, in de les
Ja, in de dagbladen

Ja
Niet vóórgekomen .

neen
neen

Farmacie

10

?

Ja

neen

Wetenschappen
- kandidatuur
- licentie

10
12

?
?

Mogelijk
Mogelijk

neen
neen

Het steekt de ogen uit dat er nooit uitsluitingscijfers gegeven zijn. M.a.w.
niemand werd uitgesloten van de tweede
zit, omdat hij(of zij) in de eerste zit
zich 'pro forma’ zou hebben aangeboden.
Bon. Tot zover klinkt het goed. Maar toch
zie je zelf wel dat heel wat faculteiten
dat 'pro forma aanbieden’ verboden hebben.
De oplossing ligt dan voor de hand. Men
heeft de zachte manier toegepast, de persoon in kwestie werd toegelaten tot de
tweede zit, maar sommige profs gaven hem
onmogelijk lage cijfers. Let op, we willen
hier geen algemene regel van maken. Maar
zulke gevallen zijn bekend !
De psychologie neemt hierin een heel eigenaardige plaats in. In het begin waren
de profs het met elkaar eens dat zich
pro forma aanbieden, fractioneren dus, niet
door de beugel kon. Drie keer minder dan
7 zou een uitsluitingscijfer betekenen.
De dienst voor studieadvies geeft dat ook
zo door aan de studenten van de psychologie die al zoiets hadden horen waaien.
Hierop komt zoveel protest van de studenten dat de faculteit middenin de examenperiode de regeling intrekt en pro forma
aanbieden toelaat.
Andere faculteiten hebben de beslissing
hieromtrent zelfs niet meegedeeld aan de
studenten.
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En (als het werd meegedeeld] op wat
voor een manier gebeurde dat dan ? In
mei door de studentenafgevaardigden ?
Of op de allerlaatste dag, in de allerlaatste les ?
We hebben alles op een rijtje gezet.
Niet volledig. Maar je ziet duidelijk waar
we naar toe willen.

Letteren en
Wijsbegeerte

Tandheelkunde
(1ste kan)

ASLK

HET BEGON GOED

EXA M EN ZO O I
We hebben een paar dagen lang de verrukkelijke bureaucratie van de RUG mogen
proeven
We wilden al eens weten hoe dat beruchte
nieuw examenreglement van de laatste zittijden door de verschillende faculteiten
werd geïnterpreteerd.
En zoals wij al vreesden werd dat twintig
lijntjes lange memootje van de rector
gedraaid en gekeerd met als enig gevolg :
uren geleuter van 'experts ter zaken’,
een hoop geruchten en hopeloos veel verwarring .
Is het dan werkelijk zo onoverkomelijk
de student voor de examens te zeggen
hoeveel een vrijstelling is ? Wat voor
nut heeft het dat sommige faculteiten
hierover nog meer zwijgen dat Giscard
over zijn diamanten ?

Gent

m

met minder
typfouten

Uitblinkers daarentegen waren letteren en
wijsbegeerte, Hiko en Hilo. Daar werden
studenten op tijd en zeer duidelijk ingelicht over wat 'voldoende’ was en wat niet.
En om de verwarring ten top te drijven,
wil ik nog het volgende kwijt. In enkele
faculteiten maakte men het cijfer uit
kolom a) bekend, maar creëerde tezelfder
tijd een officieus slaagcijfer.
Zodat men voor de volgende situatie komt :
bijvoorbeeld : een twaalf is voldoende en
dus officieel een vrijstelling, officieus
is een tien reeds een voldoende en niet
genoeg voor een vrijstelling, wel om te
slagen.

Erger nog, in sommige faculteiten wisten
noch de studenten, noch de proffen, hoeveel een voldoende was.
In andere was
het 'es in de les gezegd'.

Kortom, één soep. Niemand heeft nog een
duidelijk overzicht. En dat allemaal uit
één enkele tekst van nog geen blad lang.
Zoveel interpretaties als dat er faculteiten zijn. Om nog maar te zwijgen over de
verschillen en misverstanden binnen de
faculteiten zelf.

Bij de opening van het academiejaar aan
de K.U. Leuven trad Karei Meganck, voorzitter van de Sociale Raad, op als woordvoerder van de studenten.
In scherpe bewoordingen hekelde hij de hoge lonen en
de pensioenen van de professoren in deze
krisistijd.
Daartegenover stelde hij de
ontoereikende studiebeurzenpolitiek en de
buitengewoon lage inkomens van zowat de
helft der ouders van de beursstudenten.
Een en ander was de professoren en aanwezige eminenties teveel.
Enkelen, waaronder minister Geens verlieten de aula.
Toen de academici met de voeten begonnen
te trappelen, brak rector De Somer de
speech af en hief de Vlaamse Leeuw aan.
Een groot deel van het professorenkorps
viel graag in.
De Somer verantwoordde zijn optreden door
te zeggen dat de student over zijn spreektijd ging, die 7 minuten bedroeg. Zelf
sprak hij ruim drie kwartier lang.
Hieronder vindt U de tekst van de speech
die vroegtijdig werd afgebroken.
' Geacht heterogeen publiek,
U, die tot de academische elite behoort en
125.000,-frs en meer per maand verdient,
U, die nog maar wetenschappelijk bent en
het bijgevolg met om en bij de 50.000,-frs
moet stellen.
Hoe moet het dan wel ?
1) alle studenten moeten einde april begin mei hun examenrooster hebben
met daarin vermeld hoeveel een voldoende/vrijstelling is.
Op analoge wijze zal begin augustus
de examenregeling van de tweede zit
opgestuurd worden.
Opgestuurd aan de studenten uiteraard !
De rector bepaalde dat alle examenregelingen twee weken op voorhand moest op
gestuurd worden. Ook naar hem, bij wijze
van controle.
We vragen ons af of de rector, net zoals
wij, voor de honderdduizendste keer de
regeling te laat kreeg. M.a.w. is ook hij
bij de neus genomen ? Of mogen de pedelle;
en secretarissen zich aan een gepeperd
briefje uit het rectoraat verwachten ?
2) hierin staat eveneens vermeld of
pro forma aanbieden toegelaten is
of niet, of men de student de tweede
zit kan weigeren of niet.
3) dit alles wordt uitsluitend schriftelijk
meegedeeld (niét is de laatste les, niét
midden mei in de ad valvas, als er geen
kat meer in Gent rondloopt.
4) zo vlug mogelijk wordt een groep mensen
samengebracht die het bestaande systeem
definitief moet interpreteren en voor
eens en altijd vastleggen

u, oie ais arbeider uw kost verdient aan deze instelling en bij uw ongeschoolde kolleg a ’s nog barema’s moet betreuren van
23.000, -frs,
Gij, die als student met of zonder beurs
nog jaarlijks 120.000,-frs moet zien te vin
den om uw studiekosten te betalen.
Inderdaad geacht publiek, U bent zeer verscheiden; vandaar die lange aanspreektitel.
Bovendien wordt die verscheidenheid onder U
nog aangescherpt. Enige pittige details
daaromtrent wilden we u toch niet onthouden
We wisten voor u uit te rekenen dat elk van
de 18 fraai versierde personen, die hier
links van mij "zetelen" vandaag een aanvang
maken met het verdienen van hun jaarlijkse
15B.D00,-frs zitpenningen.
Voor deze zitting alleen al zou dit dus kunnen betekenen de ronde som van . .14.167,-frs
Een alleenstaande aan het DCMW trekt
8.000, -frs per maand. Ten titel van vergelijking .
Wij durven er echter wel op rekenen dat
naast de reeds zuur verdiende centjes, bij
sommigen van U, dames en heren van het academisch personeel, nog andere, vaak moeilijk te ontdekken inkomsten, uw dagelijkse
boterham van de nodige kaas voorzien....
Wat wij hieromtrent te belijden hebben,
wordt ons, studenten in geen enkele kursus
'godsdient' bijgebracht.
vervolg
zie pagina 2
Deze groep bestaat uit alle belanghebbenden dit wil zeggen : rector, proffen,
studenten, administratie...
In deze groep wordt één persoon aangesteld die permanent op klachten kan reageren en objectief en snel ingrijpt.
5] hierin zullen we kort zijn, ook al
hangt het fameus onze voeten uit het
(nog eens) te moeten herhalen. De examencode die nog door toedoen van wijlen
professor Delva werd opgesteld eist :
een cursus, informatie over de examens
en de regeling op tijd opsturen !
Weinig proffen beseffen dat ze zich achter diezelfde reglementen wegsteken,
of wat zouden zij ervan zeggen als wij
hen eens uren lieten wachten, 5 dagen op
voorhand lieten weten dat we met zijn
allen examen komen afleggen...
Het is zo onwaarschijnlijk dat het belachelijk overkomt.

En het meest dramatische is wel dat die
chaos meestal volkomen te goeder trouw
ontstond. Mogen we diezelfde goede
trouw opnieuw verwachten ?

%-

vervolg pagina 1
Welke houding wij hiertegenover moeten aannemen wordt ons in geen enkele kursus’moraalfilosofie 'meegedeeld.
Hoeveel dit aan de gemeenschap kost wordt
in geen enkele kursus 'ekonomie' voorgerekend .
Of dit misschien de geringe waardering van
de man in de straat voor de universiteit
bewerkstelligt, vertelt ons geen enkele
kursus ’sociologie’.
En of dit de dames en heren aanzet tot kreativiteit vertelt ons geen enkele kurus 'onderwijsbeleid ’.
Zelfs in de 'hedendaagse geschiedenis’ doet
geen verhaal de ronde dat dit reeds veel te
lang duurt.

westerse ekonomie kenmerkt, de gulheid van
de Belgische overheid "wat” in de hand
heeft gewerkt. Zo was de geest van de wet
op de studiebeurzen van 1954 er één van
democratisering, van gelijkheid in kansen
en van sociale ontvoogding.
De periode van de ekonomische krisis echter
doet vele al even rechtgeaarde burgers vermoeden dat die geest er tevens één was van
koele berekening, van ekonomische noodzaak
en investering in voordien onaangeboorde
lagen grijze materie. En inderdaad, de recente ontwikkelingen waarvan de studenten
mede getuigen zijn, lijken dit vermoeden te
bevestigen. Nu de Belgische staat meer dan
genoeg kaders meent te hebben opgeleid voor
het onderzoek en de industrie, voor het onderwijs en voor het staatsapparaat, lijken
de voorheen zo bezongen idealen om democratiseringen individuele emancipatie als aanzet tot groepsemancipatie, en van reële
kansengelijkheid, als zeepbellen uit elkaar
spatten.

Daarom hebben we getracht hierover iets te
leren uit de studentenakties, die wij sinds
de zestiger jaren gekend hebben. Nergens
hebben we een blijk van goedkeuring gevonden voor deze gang van zaken. Integendeel
zelfs ! Zo was bijv. 2 jaar geleden nog de
kwestie van de hoge pensioenen van de professoren en andere bevoorrechten in deze
maatschappij , en hun wriemelen en wroeten
voor het behoud ervan een duidelijk punt
van ongenoegen voor de studenten.

Nu reeds legt de universitaire overheid
zich hierbij neer en heeft geen bezwaren
geopperd tegen de gedeeltelijke financiering van de sociale sektor met de inschijvingsgelden. Een volgende verhoging van de
inschrijvingsgelden, ook als zij onder het
mom van "solidariteitsbijdrage" wordt ingevoerd en gespreid wordt volgens de inkomens, kan om die redenen moeilijk onze
goedkeuring wegdragen.
Is gratis onderwijs misschien een luxe-vooi
stel in deze tijd van krisis en besparingen? De gevallen regering had hier zeker
"ja” op geantwoord: ze zag immers duidelijk in wat het tekort van 29 miljard op
de sociale zekerheid al niet aan offers in
het land zal kosten...
Het een zelden geziene zin voor verantwoordelijkheid gaf ze dan ook aan de zeep en
margarine de plaats "die hen toekomt” bij
de luxe-produkten, maakte ze het invaliden en de gepensioneerden steeds moeilijker, en indexeerde ze de belastingsschalen
niet, waardoor mensen met een karig inkomen in hogere schaal terecht komen.

Professor Beyaert

Hier werd de speech to t (ieders ?) s p ijt
onderbroken met de mededeling van de rector dat het academiejaar o fficieel geopend
werd, met Vlaamse Leeuw en alles erop en
eraan.

(RUG) ondervindt de jeugd aan den lijve.

Op het vlak van de studiefinanciering wordt
stap voor stap en dit al sinds een tiental
jaren de weg van het gratis onderwijs in
omgekeerde richting bewandeld. Opeenvolgende regeringen schrikken terug voor een
echte herverdeling aan de bron, een fiskale
herverdeling m.a.w. en willen de kollektieve voorzieningen meer en meer door de
gebruiker laten betalen. Het ziet er dan
ook naar uit dat de invoering van de
"10.000” slechts de voorbode is geweest
van verdere zelffinanciering van de sociale sektoren.

Dat vooral de minderbegoede lagen van de
maatschappij de dupe zijn van deze evolutie
naar buitenlands onderwijs, moet voor iedei
eon nu wel duidelijk zijn. We kunnen nauwe
lijks van een verworven recht spreken als
we vaststellen dat 55% van de beursstudenten ten laste zijn van een gezin dat de so
cio-vitale minimum ontbeert. Het zal ons
niet beletten dit aan de kaak te stellen.
Jammer genoeg verloor ze hierbij meestal
uit het oog de vraag naar het minimum levensniveau waarop een burger in België
recht heeft.
Maar wellicht is ook dit een luxevraag
in een crisis-periode, waarin drastisch
moet bespaard worden. Het zal voor ons
een politiek wonder heten als een volgende
regering het op dit punt beter zou doen...
En in dergelijke wonderen geloven wij niet
meer.

Iedereen zong natuurlijk luidkeels mee
(krijg nu niet de verkeerde idee dat dit
bedoeld was om protest te overstemmen).
Maar... Tot ieders vreugde (misschien
slaat deze 'ieders' niet op dezelfde personen als die eei-ste 'ieders ' ) wisten
wij het vervolg van deze speech op de
kop te tikken.

Enkel d it eerste deel leek ons deze
week van belang. Kwestie van de actualite it een beetje te volgen (wie zei daar
dat het al twee weken oud is ??).
Het vervolg volgende week. Op hetzelfde
net.
(nvdr)

Naar jaarlijkse gewoonte, heeft ook dit
jaar weer prof. Ghijsbrecht in diverse
kanditaturen (psychologie, rechten en
politieke en sociale wetenschappen) de
nodige slachtoffers gemaakt in zijn examen. Een examen waar de studenten per
twee moeten defileren voor de prof die
op hen de vragen afvuurt.
Een examen
ook dat aanleiding is tot heel wat sensationele verhalen.
Immers prof Ghijsbrecht is zo ijverig in zijn zelfverheerlijking dat hij bij het opvoeren
van zijn one-man-show op het examen
het nodig vindt om studenten te verwijten of buiten te sturen met of zonder redenen.

Studio Skoop hoeft aan de filmliefhebber
nauwelijks voorgesteld. Ook voor het dagelijkse bier kan men er terecht. Wat de bios
betreft worden de lichten vier maal per
avond, zeven dagen per week, op min o f meer
professionele wijze gedimot.
De programmatie lijk t dit seizoen in ieder
geval DYNAMISCH, om een term1u it het voorspoed dooor moed-jargon te gebruiken. In
plaats van de wat gemdkkelijke KEPRISE-POLITIEK te voeren, worden in november en
december heel wat interessante nieuwe prenten aangeboden. Zo worden o.m. 'Halloween'
(zie foto), Oktens ' 'De kudde ', Meszaros'
'Zij twee ’ en Tarkovsky 's 'Satalker' aangekondigd, stuk voor stuk raspaardjes uit
de contemporaire film erij. In de volgende
Schapers zullen we dan ook, en b ij voorkeur, deze produkten in onze kolom bepotelen. Veeleer dan zich in te laten met de
programma's van de dure 'eksklusiviteitszalen' met dito superprodukties. Indien
een nobele ziel zich geroepen voelt tot
het beconcureren van de traditionele filmpers, h ij melde zich aan.

Verder vragen de studenten zich ook af of
het geld dat gestopt wordt in het ijverig
speuren naar en veroordelen van mensen op
grond van valse beschuldigingen wanneer ze
ijveren voor democratische eisen - wat
sommigen onder ons vorig jaar aan de lijve
ondervonden hebben - niet beter kon besteed worden aan het invoeren van maatregelen die dit ijveren overbodig maken.
Het verhogen van de effectieven van de
rijksmacht tot 20.000 man en een budget van
12,1 miljard voor deze publieke militie
voor 1980 maken ons inziens geen deel uit
van zulk een beleid !
esparen kan

Zo stelden bijvoorbeeld de studenten een
tijdje geleden voor ...

Tekorten in de sociale sector konfronteren
ons dit jaar met verhoging van de huurprijzen in de universitaire residenties en ook
de verhoging van de ALMAprijzen (nvdr. prij
zen van de restaurants) staat op de agenda.
Wat sociale sector aangaat, zou me, kunnen
stellen, dat huer in het verleden - mede
onder impuls van de studentenbeweging
de goede weg werd opgegaan.
En tot het einde van de "golden sixties"
kon ook de ontwikkeling van de studiefinan-,
ciering de hoop op een democratisch toegankelijk onderwijs doen oplaaien in de harten
van menig rechtgeaard burger in dit land.
Wij menen echter te mogen veronderstellen
dat de periode van hoogkonjunctuur - zoals
men dat graag in hooggeleerde gezelschappen
als dit noemt -, die de gehele na-oorlogse

over efficiënte maatregelen om meer van
dit enorme bedrag te recupereren dan de
geplande 15 miljard.

Besparen kan, ook aan de universiteit !
Wij willen dan ook langs deze w.eg de toekomstige regering beloven dat wij, indien
ze de lonen van de professoren fors wenst
aan te pakken, niet op straat zullen komen,
tenzij dan om onze sympathie te betuigen.
We willen de regering ook verklappen dat
aan deze universiteit in het kader van de
concurrentieslag tussen de universiteiten,
geregeld prestigeprojecten uitgewerkt worden, die de belastingsbetaler veel geld
kosten.

Wat echter nog veel sterker naar voren kwam
uit de akties,zoals deze tegen de leningen,
tegen de niet-indexering van de beurzen, de
laattijdige uitbetaling, de verhoging van
de inschrijvingsgelden, was het streven van
de studentenbeweging naar gratis onderwijs
onder één of andere vorm.
O.aj hierover wilden we het graag iets uitgebreider hebben. Wat hield en houdt dit
gratis onderwijs voor destudenten in? Vooreerst is er de sociale sector, die nu al
20 jaar door de wet is erkend en voor de
studenten de mogelijkhied schept om goedkoop gehuisvest te worden, gratis medische ,
juridische en sociale bijstand en goedkope
maaltijden te verkrijgen.
Anderzijds hebben de studiebeurzen tot doel
voor iedereen die dat wil en er de kapaciteiten voor heeft, universitaire studies
aan te vatten en deze in menswaardige omstandigeheden tot een goed einde te brengen.

Naar toch, ook de Algemene Studentenraad
van Leuven vindt dat er moet bespaard worden .
Temeer daar wij vernamen dat in België per
jaar voor 200 miljard frank aan belastingen
ontdoken worden, en dat honderd miljard
daarvan 'op rekening komt' van de 10%
rijkste Belgen. Het zou goed zijn als de
volgende regering zich eens grondig bezon
overefficiënte

Van vrijdag 24 tot donderdag 30 oktober
wordt o.a. Paul Schraders 'Hardcore' vertoond (voor het volledige programma, zie
agenda)

'Halloween '(volgende week in Skoop)
gaat op zoek naar zijn verdwenen zeventienniet volledig tot de Gentse contreien doorjarige dochter. De calvinistisch levende
gedrongen. Spijtig want Schraders 'Blue
en denkende hoofdfiguur (Schrader was dito
collar' is bijzonder interessant qua tema:
opgevoed) wordt geconfronteerd met Het
de corruptie van de Amerikaanse unions in
Kwaad, in de vorm van de pomo-ccrmercie:
een blank-zwartconfrontatie (ook b ij lage
dochterlief wordt als een ster in een
bevolkingsgroepen). Dit op een sterk sce'hardcore '-prent opgemerkt. (Akteur) Georg
nario geprikt en een pompend Captain BeefC. Scott is zowat de morele kruisridder,
heartwijsje er bovenop. Schraders derde
die het heldhaftig opneemt tegen Het Onfilm, 'American gogolo' momenteel vlot
recht en (regisseur) Paul Schrader hield
lopende in de ’eksklusiviteitszalen ', hoe Pt
met deze prent een donderpreek, te nemen
weinig commentaar, de pennen zijn daarover
o f te laten. Amen.
uit geput.

’Hardcore ’ is Paul Schraders tweede eigen
film. Tevoren was h ij reeds gewaardeerd
scenarist van Scorseses 'Taxi Driver' en
Brian de Palma's ’Obsessions’. Zijn eerste
eigen produkt 'Blue collar', is helaas nog

'Hardcore is een prekerige prent. Het verhaal is simpel (ên knap op het doek gezet).
Een door woede en angst verscheurde vader

Momentopname uit Carpenters' schitterende

fök

De gevolgen zijn dan ook merkbaar op
zijn examenuitslagen.
Ook tijdens de tweede zittijd van de eerste kandidatuur had hij weer 'zijn kuren'
Zo erg zelfs dat via de bemiddeling van
de ombudsman van de eerste kan bij de
examencommissie de mondelinge belofte
kon verkregen worden dat met zijn cijfer
er 'minder' rekening zou gehouden worden.
Wat dit ook betekene.
Het bleef echter daar niet bij. Vanuit
de faculteit van de psychologie willen
de studenten daartegen reageren.
Ze proberen nl. objectieve verslagen te
verzamelen van examens waarvan de student
denkt dat hij benadeeld werd. Deze verslagen zouden dan voorgelegd worden aan
de dekaan van de fakulteit die deze dan ze
zou doorspelen aan de rektor. Deze laatste zou dan de eventuele 'maatregelen'
moeten nemen. Naar verluid zou de rektor daarvoor op de steun kunnen rekenen
van andere professoren.
Een eerste
stap naar het laten toepassen van de
examenkode of een opgeblazen luchtbel
waarmee de studenten zich moeten koest
houden?

M IN D E R
minder unief

minder student

In de maanden augustus en september heeft
men op het Franse ministerie van universiteiten niet stil gezeten.
De minister,
Alice Saunier-Selté, is erg in de weer
gewees om de universiteiten van Frankrijk
in een nieuw kleedje te steken. Dat dit
kleedje wel eens op een keursslijf wil
gaan lijken, heeft heel wat studenten niet
onberoerd gelaten.
In ”Le monde” van augustus en september
kon je met de regelmaat van een klok vernemen aan welke universiteiten welke
kursussen het tijdens het volgend akademiedjaar kunnen gevolgd worden.
Voor een buitenstaander is het op zichzelf al een bevreemdend feit. Alsof in
de Standaard zou verschijnen dat je in
80-81 filosofie enkel in Leuven kan studeren; geneeskunde alleen in Gent.
In
Frankrijk ligt de zaak wel enigszins anders omdat er veel meer universiteiten
zijn, zodat de differentiatie niet zo
radikaal moet gezien worden. Toch heeft
deze lijst voor enige opschudding gezorgd.
Universiteiten die al jaren een bepaalde
fakulteit of graad onder hun hoede hadden,
moeten daar nu plotseling van afzien, omdat de minister deze opleiding aan een andere universiteit heeft toegewezen.
De gevolgen zijn navenant. Sommige studenten zullen gedwongen zijn om naar een
heel andere stad te verhuizen waar ze de
gekozen richting nog wel uit kunnen, tenminste voor zover de inschrijvingstermijn
nog niet afgelopen zou zijn zodat ze voor
evenveel geld nergens nog terecht kunnen.
Dat deze maatregel een gunstig effect heefl
op het aantal studenten ( en dus ook op
de uitgaven van het ministerie -subsidies
per student!) hoeft zeker geen betoog.
Erger is het gesteld met de buitenlandse
studenten.
Zij worden zoveel mogelijk
buiten gehouden en diegenen die er reeds
zijn worden op verfijnde manier buiten
getest.
Overtuig jezelf:
Vooreerst mogen deze studenten enkel Vlan
in Frankrijk blijven als ze het vorige
jaar met vrucht hebben afgelegd. Dat bekwaamheid een ruim interpretabel begrip is
maakt het voor het selektiekomitee niet
moeilijk om ongewenst individuen buiten
te houden.
Daarenboven moeten ze nog een test meemaken , waaruit zou blijken of hun kennis
van de zoete franse taal wel voldoende is
om aan een Franse universiteit te studeren
Ook hier kan er subjectief worden opgetreden.
Een bijkomende maatregel is ook dat stur.
dies die aan de unief in hun vaderland
kunnen worden gevolgd, niet in Frankrijk
mogen gevolgd worden.
Dat deze maatregelen allemaal in het nadeel zijn van buitenlandse studenten die
min of meer uit hun vaderland zijn moeten
vluchten voor het heersende regime of die
in Frankrijk willen studeren omdat de opleiding adekwater is dan in hun eigen land
schijnt de Franse regering te ontgaan.
Ook nu echter is er geen mooie toekomst

minder prof

weggelegd voor deze studenten.
Vaak worden ze zonder hun medeweten aangewezen
op een bepaalde universiteit die helemaal
niet de universiteit van hun keuze is.
Hierdoor komen ze soms in moeilijke papieren te zitten met de emigratiediensten,
en dat ze er geen kennissen hebben wonen,
noch zelf een verblijf hebben zodat ze
niet voldoen aan de eisen van immigratie
en zodat hun verblijfsvergunning niet kan
verlengd worden.
Dat ze daarbij ook nog eens aan een kleinere en betere controleerbare unief terecht komen, maakt het voor de Franse
regering wel gemakkelijker om hen in de
gaten te houden.
Voor de bezuiniging is deze politiek wel
hoogst adekwaat. Het aantal buitenlandse
studenten daalt (reeds met 5000) maar ook
zullen zich naar alle waarschijnlijkheid
minder Franse studenten inschrijven.
Wat dan weer zand in de ogen is voor de
docenten. Een voorbeeldje.
Prof. Macciochi heeft, heeft naast haaar leerstoel
in Frankrijk, een zetel in het Europees
Parlement voor Italië.
Ze ontvangt dus
één wedde van de Franse schatkist maar
wordt-ontslagen wegens kumul. Begrijpe
wie...
Ook de verworvenheden van mei 68 moeten
het ontgelden.
Te Vincennes werd de in 68 opgerichte
universiteit (die zeer progressief gericht was op een alternatieve vorm van
universitair onderwijs) met de grond gelijk gemaakt en gedwongen te vertrekken
naar een andere voorstad van Parijs,
St- Denis.
Dat deze afbraak niet zonder
bijbedoelingen was blijkt wel uit het feit
dat de gebouwen die uit prefab waren opgetrokken en als dusdanig vrijwel volledig
gedemonteerd, zodat ze eventueel tot huizen konden worden opgebouwd gewoon werden
omgehaald, zodat hierdoor heel wat bruikbaar materiaal verloren ging. Het lijkt
wel een overhaaste afbraak temeer daar er
nu gepatrouilleerd wordt door bewakers en
honden om "nieuwsgierigen" weg te houden..
Ip verband met deze afbraak spreekt Le
monde van een "vandalisme administratif".
De studenten reactie bleef dan ook niet
uit.
In Grenoble werd hevig geprotesteerd tegen
de uitwijzing van buitenlandse studenten.
Ook de Amiens bleef men niet bij de pakken
zitten en slaagde men er reeds in 3 van de
12 verdoemde specialisaties (op 15) terug
te halen.
In Parijs waren de meningen
verdeeld wat een onzekere en zwakke aktie
voor gevolg had.
"Geestig" (maar hoopvol?) detail: de Bisschop van Angers steunde enkele Marokaanse
studenten die in hongersstaking waren gegaan tegen de overheidsmaatregelen, waardoor sommigen van hen in ieder geval het
volgend jaar in Frankrijk zullen mogen
studeren.
Ofte een kerkelijk steuntje voor de onderling verdeelde Franse studentenwereld?
De student kruipt waar hij niet gaan kan.

MEER
meer

verki ezi ng

me er

Raad van Beheer. Ook wel RvB genoemd is
altijd een moeilijk hoekje in Schamper.
Technisch, droog en toch belangwekkend.
Ook dit jaar moeten de vier studentenvertegenwoordigers herkozen worden.

De officiële verslagen van de RvB zijn
meestal saai: in principe is de vergadering
geheim, en de secretaris moet opletten wat
hij iemand in de mond legt. De levendige
dingen die voorkomen - en er zijn er wel
wat - zijn vaak pijnlijk voor een bepaalde persoon, en worden dan ook enigszins
verzacht weergegeven. In het volgend verslag nemen we echter geen blad voor de
mond, al beperken we ons wel tot de voornaamste punten.
VLIR
In de betrekkelijk jonge Vlaamse Inter
universitaire Raad worden uit de grote
universiteiten twee personen afgevaardigd
Eén ervan is de "regerende" rector, de andere wordt aangeduid door de RvB.
De VLIR is een orgaan wat zeer snel gegroeid is naar een bijzonder invloedrijk
organisme dat zich is gaan opstellen tussen de Raden van Beheer en de minister.
Hiudige voorzitter en stuwer is onze rek—
tor Hoste. Aangezien zijn mandaat als
rektor dit jaar ten einde loopt, evenals
dat in de VLIR, moest de RvB voor de volgende vier jaar een nieuw lid van de VLIR
aanduiden.
Er werd vcorgesteld, in navolging van Brussel, Hoste hier voor te verkiezen,
Plost verlaat een groep bestaande uit
wetenschappelijk en technisch personeel,
plus de vakbonden de zaal. Samen met het
feit dat nog niet iedereen aanwetig was,
was de Raad dus niet meer in aantal.
Tumult, want men zou de vergadering moeten
opheffen : een weinig democratische methode
als op die manier de meerderheid buigt naar
de minderheid.
En dan komt de kat op de koord.
De afgevaardigden van het wetenschappelijk
personeel (W.P.) vinden het "onkies” daarover nu al te stemmen.
Bovendien hebben
ze kritiek op de rektor en de VLIR : de
VLIR zou beslissingen en standpunten innemen zonder de RvB te konsulteren.
Ze weigeren daarom te stemmen en stellen voor te
wachten tot oktober volgend jaar (de ware
reden voor dit alles is dat ze een W.P.-er
willen voordragen voor de VLIR).

De vice-rector gooit wat olie op de golven
en Hoste haalt het nipt.
Alleszins een pijnlijke zaak voor de rector
die in de Vlir al aardig in de kijker liep.

leerstoel

meer kumul

VERKEIZINGEN.
In mei zoals hierboven al beschreven, en
wel voor de volgende plaatsen :
- Raad van Beheer
- Faculteitsraden
- Sociale Raad
- Directieraad Academisch Ziekenhuis
Deze laatste voor het eerst. Het Az omvat
zowel financieel als qua arbeidsbezetting
zowat 50% van de totale unief-capaciteit
omvat. We hopen dat we door 1 student
in die raad van het Academisch Ziekenhuis
wat medebeheer van de studenten ontstaat.

INTERFACE
Engels en onvertaalbaar. Heel kort omschreven : het beleid van de universiteit ten
overstaan van de industrie wordt op de
voet gevolgd door een aparte commissie.
Nieuwe technologie ontwikkelen kan enkel
maar voordelig zijn, maar dan enkel en
allen als die technologie in het land
blijft, noch als de unief zich verkoopt
aan de meestbiedende.
1 full-tilme ingenieur geholpen door een
team van konsulenten uit de verschillende
faculteiten zal de Raad van Beheer op de
hoogte houden.
De ingieur
De ingenieur komt in de plaats van een
plaats in het universitair studiebureau
die het dus nu met één mankracht minder
moeten stellen. Maar daar werekn dit
jaar 5 B T K ’ers zodat men daar niet zo
om zal treuren.

CUMULS
Ook dit jaar zijn er weer een mand
aanvragen voor een max-kumul (dus 2
halve dagen per week).
Men neemt al eens een loopje met de
waarheid en een effectieve controle is
er niet. We stemmen onthouding wat neerkomt op een gemotiveerde 'neen'stem (????nvdr).
LEERSTOELEN
Ook voor het oprichten van leerstoelen
(voor het eerst in 5 jaar) stemmen we
onthouding omdat we tegen het feit zijn
dat het nu doodgewoon een promoveren
wordt. Dit in tegenstelling met de uitdrukkelijke wens van de minister die
hiervoor een herstructurering en reorganisatie eist.

Koen bostoen
Wouter Van de Berghe

SOCIAAL GEBLAAT
Studie-dagen van de Sociale Sektor
Op 3, 4, 5 en 13 en 14 november gaan er
een aantal studie-dagen door over de Sociale Sektor (S.S.). Voor we overgaan tot het
neerschrijven van een aantal standpunten
geven we hier kort het programma van deze
dagen weer.
Op 3 november wordt de dag geopend met
een uiteenzetting van de heer Walter van
Espen (diensthoofd resto's en homes) over
de sociale voorzieningen aan deze universiteit. Tevens worden de opties belicht,
zoals die vroeger binnen deze S.S. bepaald zijn geworden. Later op deze dag
komt er een paneel van de vroegere voorzitters van de Sociale Raden, die hun visie op de S.S. geven.
Op 4 november wordt de S.S. kritisch bekeken door zgn. 'externe’ waarnemers (H.
Deleeck, L.Huyse) en 's middags door 'interne' waarnemers (een aantal professoren,
de voorzitter van het F.K.).
Op 5 november wordt er informatie gegeven
over de instelling van Sociale Sektoren
aan buitenlandse universiteiten (Nederland, Frankrijk).
De 13de november wordt een samenvatting
gegeven wat de vorige week gezegd is geworden en is er gelegenheid tot open diskussie over de prioriteiten) die in de
S.S. gesteld moeten worden.
Op 14 november wordt (waarschijnelijk in
het studentenhuis) overgegaan tot de konkrete uitwerking van de beleidslijnen, die
de vorige dag geformuleerd zijn geworden.
Een gedetailleerd programma kan U later
verwachten.

De bedoeling van deze tekst is een aantal
vaststellingen te doen en vanuit deze vaststellingen tot een aantal voorstellen te
komen.
Algemeen kan je stellen, dat de S.S. van-:
uit twee hoeken bekeken kan worden: enerzijds kan de S.S. beschouwd worden als een
element in het demokratiseringsproces van
de universiteit (dit op het vlak van het
aantrekken van jongeren uit minder-begoede kringen, d.w.z. verruiming van de toegang tot de universiteit). Anderzijds kan
de S.S. een beperkter doel nastreven, namelijk het vergemakkelijken van het leven
van de student. Dit laatste leidt tot de
uitbouw van een S.S. als dienstverlenende
instelling, gericht op de noden van de
studenten, die reeds aan de universiteit
verblijven. Beide standpunten nebben nun v
weerslag op de uitbouw van de S.S.
Het eerste leidt tot een S.S., die zichzelf richt op de jongeren uit minder-begoede milieus, waarbij de bevoorrechte
studenten zich moeten wenden tot de algemene diensten, die voor het publiek open staan. De S.S. wordt als propagandainstrument aangewend om deze jongeren
naar de universiteit te lokken. De uitbouw van een dergelijke S.S. is niet zo
gemakkelijk, omdat zij in feite op een
potentieel publiek gericht is, waarvan
het nog niet zeker is, dat zij uiteindelijk aan de universiteit belanden.
Het tweede standpunt leidt tot een S.S.
die vrij stabiel kan uitgebouwd worden
vermits zij gericht is op een geheel van
sociale noden bij een studentenpopulatie
die man kan kennen. Een dergelijke S.S.
kent na een bepaalde uitbouw een stagnatie. Deze kan alleen doorbroken worden
door een spontane wijziging van de studentenpopulatie .

Bekijken we de huidige S.S., dan zien we
dat ze het dichtst aansluit bij het tweede uitgangspunt. De S.S. is gericht op
een populatie, die door haar studie-situatie al bevoorrecht is tegenover leeftijdgenoten. De vraag is nu of deze evolutie aansluit bij de bronnen van de
S.S.. Bij de oorspronkelijke uitbouw
richtte de S.S. zich uitsluitend tot
jongeren uit de minder-begoede milieus.
Dit was het gevolg van zowel praktische
(financiële) als ideologische redenen.
De S.S. was geri&ht op een sociale kategorie binnen de studentenpopulatie. Vanaf het eind van de jaren zestig waren er
overvloedige geldmiddelen, die deze beperking van de S.S. opheften, de S.S.
werd opengesteld voor alle studenten.
Vereenvoudigd kan je stellen, dat de
S.S. geëvolueerd is van een demokratiseringsinstrument naar een dienstverlenende instelling. Er is een andere (nog bedroevender) konklusie mogelijk: de hoop,
die men in het begin van de jaren '60
gesteld had in het demokratiseringseffekt
van de uitbouw van de S.S., is volledig
verwaterd.
Na twintig jaar uitbouw van de S.S.
rijst nu de vraag of de S.S. wel een instrument in het demokratiseringsproces
kén zijn. Zonder dat hierover veel gegevens zijn, kan een voorzichtige konklusie als volgt geformuleerd worden:
de S.S. kan niet als een demokratiseringsinstrument worden beschouwd, het
kan er hooguit voor zorgen, dat die zelzame jongeren uit minder-begoede milieus die aan de universiteit komen, het
hier na één jaar niet aftrappen om financiële of andere redenen.

De ware rem op het demokratiseringsproces schuilt in het universitair onderwijs zelf en het is daaraan en meer
bepaald aan de onderwijs organisatie
en de onderwijsinhoud, dat in de loop
van de komende jaren gesleuteld moet
worden.
Wat betreft de S.S. lijkt het mij noodzakelijk, dat een optie wordt gekozen op
grond van één van de twee eerder genoemde standpunten. Wanneer de S.S. als begeleidingsinstrument van het demokratiseringsproces wordt beschouwd, dan moet
overgegaan worden tot een selektieve
politiek van dienstverlening, waarbij
deze laatste (in de grootste mate) moet
gericht worden op de jongeren uit minder-begoede milieus. De anderen (wat
trouwens de overgrote meerderheid van de
studenten is) kan aan kostprijs van de
S.S. genieten.
Bij de beperking van de S.S. als dienst
verlenende instelling (voor de reeds aar
de universiteit verblijvende studenten)
kan er geen verdere uitbouw van de S.S.
verwacht worden, de instelling zal alleen nog gigantischer en nog meer geldopslokkend worden.
Wanneer U mij mijn standpunt vraagt,
dan kies ik voor het eerste uitgangspunt ( de selektieve S.S.), waarbij dan
wel de aansluitende opmerking, dat het
tijd wordt om het onderwijs zelf te demokratiseren. Op de Fakulteitsraden,
de Onderwijskommissies en de Raad van
Beheer rust een zware verantwoordelijkheid .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a
SCHAMPER,
dat aan de Rijksuniversiteit
Gent verschijnt, is waarschijnlijk het meest amateuristische studentenblad
aller tijden. Slechte lay-out,
veel tikfouten, schuine kolommen, totaal gebrek aan
visie en redaktioneel beleid,
een spreekbuis van ondermaatse
egotripperij.
'Gelieve met de voeten van de muren
te blijven...' (Rechtsfaculteit Universiteitstraat 4 Gent]
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Dvorak speelt zijn nieuwe wereld voor
op mijn kleine radio. Is hij misschien
langs de Rechten gepasseerd ? Als onze
lieve leerling-advokaten nu al, met of
zonder 'dancing-shoes ' op de muren lopen
zou je van alles beginnen denken natuurlijk . Ondertussen is mijn kalender steevast op 4 ju li blijven staan.
Stuk voor stuk, dat probeer ik altharfs,
strip ik hem, en lees ik de wijze spreuken op de keerzijde. Ik vertaal ze eventjes, het is immers texte française au
verso.
Zo zegt de genaamde S.S. Johannes XXIII
dat het veel gemdkkelijker is voor een
vader kinderen te hebben, dan voor kinderen een vader. Dit op 19 ju li !
Ik geef toe, het is een Zwitserse kalender, vorig jaar gekocht in Genève,
en h ij loopt ten einde op 31 december.
Maar het is een gewone kalender, dus...
Het is al 3 september en via Marie Curie
ben ik bij Bismarck aangescheurd. Ik
b l i j f me ergeren, neem nu Voltaire op
22 september, 'Leidt mij God, ik ken
mezelf niet ! '. Zijn dat nu citaten voor
een studentenweekblad ? Zijn dit nu
citaten voor de vrijdagmiddag tussen
soep en wie weet welke vis ? Kan je dit
nu smaken in de nieuwe tuinmeubelen van
de Brug ? Ik doe al geen moeite meer,
ik derik dat ik eventjes mijn typmachiene
aan kant zet, op mijn hoofd ga staan en
dan rustig verder tik.
beh nad ne un retteb nekkuts la t ' taag oz
Ce p-iq. sooaq. pauBeu uop-iö’
Gelukkig heeft mijn machine het begrepen.
Kijk, je houdt het wel een tijd je vol maar
dan s tijg t het bloed, zakt het eigenlijk
naar je hoofd en ben je tot niet veel meer
in staat. Iedere keer als ik d it soort
dingen doe moet ik denken aan de Indische
hogepriester die op zijn hoofd stond te
wachten tot h ij sterren zag vallen.
Het is aardig misgelopen want op zijn
krisha schedel kwamen bloedblaren, die
stilaan tot vier supplementaire armen u itgroeiden. Het als de fanfare die nu op
manke voeten probeert linten en petten te
verpatsen. Toeten van een van een mu
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STUDIO SKOOP-------------------------Week van vr. 24 okt. tot do. 30 okt.
Zaal 1

20.00
22.30

Zaal 2

19.30
22.00

HARDCORE Paul Schrader
U.S.A. 1978
ELLES DEUX Martha Meszaros Hongarije 1978
film in verlenging
REMEMBER MY NAME
Alan Rudolph U.S.A. 1978

verpatsen. Van een muzikale multitripperij
gesproken !
- Ma, student zijn is dat plezant !
- de koffie is klaar
- ja ik kom.

VRIJDAG 24.10
uiensoep met kaas of pap
hongaarse goulash met rauwkost
vissla met witte en rode koolsla
MAANDAG 27.10
kampemoeliesoep
kalkoenroulade met erwten op zijn frans
vissticks met remouladesaus en knolselder' en geraspte wortelen
DINSDAG 28.10
tomatensoep
varkensblanket met tuinkers
bami goreng
WOENSDAG 29.10
erwtensoep
lamsragout met verse groenten
roerei met spek en kaas

NTG------------------------------------'Midzoinemachtsdroom' van William
Shakespeare op vrijdag 24, zaterdag 25
en zondag 26 oktober telkens om 20 uur.
Opgepast ! 's Zondags om 15 uur.
'Jan zonder Vrees'

van Hugo Claus
naar Giorgio Gaber
door Jan Decleir
muziek : Walter Heynen
regie : Ton Lutz

OKT
NOV

Vr

Za

31

1

Zo

15 h

2

DONDERDAG 30.10
poreisoep
kip op zijn grootmoeders
braadworst met spruiten

0 o é 'J lw f
F0T0KLAS----------------------------------Een eerste vergadering van onze fotoklas
gaat door op woensdag 29.10 in de Brug.
Sint-Pietersnieuwstraat 45, 2°verdiep.
Bewegwijzering aldaar.
Alle fotoliefhebbers zijn welkom !

P.S. van de redactie : hetzelfde geldt
voor schamper. Goeie (en zeer goeie) worden
met open armen ontvangen.
Maandag 8u ibidem l°verdiep.

APEN A-------------------------------------------------------------------------------------

WIJZELF-----------------------------------"Helene en ik" op vrijdag 24 en zaterdag 25
om 20ul5 door ' Teater den Acht '.

HOSTE SABBATTINI PANTOMIMETHEATER---------Sabbattini Mime Programma inde gemeentelijke feestzaal te Gentbrugge op za. 25 okt
om 14u30.

De eerstvolgende redactievergadering in
de Brug l°verdiep.
Maandag 7 uur.
Speciale attractie: Eddy Bonte, schrijver
van het hierboven gekadreerde artikel is
door ons uitgenodigd eens even te komen
kijken en zijn gal te spuwen waar we bij
zijn. Hetgeen hij beloofde...
Tot m a n d a g ?

Mal 25 oktober.
Naar het voorbeeld van Nederland, en
met de hulp van Nederlandse organisaties,
wordt een massa-demonstratie ingericht.
Kom ook naar, je zal niet alleen zijn.
Leger en rijkswacht hebben al een kijkje
genomen in Nederland om beter 'voorbereid' .
Hopelijk heeft Mol wat beter weer. Alle
anti-atomici moeten naar de reactor !
We kunnen ons nu zeker niet permitteren
van met een paar dozijn veel lawaai te
gaan maken. Demonstreren is -tot nog toespijt ig genoeg ons énig wapen.
We zullen de regering tonen dat ze gelijk
had geen nieuwe verkiezingen uit te
schrijven. We zijn dergelijke kul kotsbeu
Wanneer komt er eindelijk eens dat lang
beloofde atoom-debat ?
Oja, 's avonds een benefietconcert met
oa The Kids en The Machines en vele vele
anderen. Waar : zowat in het centrum
van Mol in een tent.
Mol 25 oktober.

