
 
 Overzicht poststukken Erasmus School of Economics  

                                                            periode 01.06.2017 t/m 30.06.2017 

  
Stuknummer: ese0035910 
Datum poststuk: 30/05/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: faculteitsraad ese  
Geadresseerde: decaan ese 

Onderwerp: the school council gladly agrees with the intended reappointment of the 
vice dean 
 

Actie medewerker: 425907  
Actie: Afh 
Deadline:   
Stuknummer: ese0035916 
Datum poststuk: 06/06/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: r te lindert, bestuurlijke en juridische zaken. 
Geadresseerde: decaan ese 

Onderwerp: voordrachten knaw de jonge akademie 2018 - advies cvp gevraagd 
Actie medewerker:  
Actie: tk 
Deadline:   
Stuknummer: ese0035917 
Datum poststuk: 02/06/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: Kluck 
Geadresseerde: decaan ese 

Onderwerp: progress report programme quality impetus ese, may 2017 
Actie medewerker:  
Actie: tk 
Deadline:  
Stuknummer: ese0035941 
Datum poststuk: 30/05/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: j h mersmann, eurac  
Geadresseerde: decaan ese 

Onderwerp: ter goedkeuring het onderwijs- en examenreglement van de executive 
master of finance and control  
(emfc) juli 2017 

Actie medewerker:  
Actie: tk 
Deadline:  
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Stuknummer: 

 
ese0035943 

Datum poststuk: 31/05/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: j h mersmann, eurac 
Geadresseerde: decaan ese 

Onderwerp: jaarverslag 2016 executive master of finance and control/post-master 
opleiding tot registercontroller 

Actie medewerker:  
Actie: tk 
Deadline:  

 
Stuknummer: ese0035947 
Datum poststuk: 14/06/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: eurac bv raad van  commissarissen eur holding bv 
Geadresseerde: decaan ese 

Onderwerp: directiewisseling post-master opleiding tot registercontroller/emfc 
Actie medewerker:  
Actie: tk 
Deadline:  
Stuknummer: ese0035983 
Datum poststuk: 13/06/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: w van den heuvel, econometrics 
Geadresseerde: decaan ese 

Onderwerp: voordracht leden opleidingscommissie econometrie en operationele 
research 

Actie medewerker: 425904  
Actie: afh 
Deadline:  
Stuknummer: ese0035986 
Datum poststuk: 19/06/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: college van bestuur  
Geadresseerde: decaan ese 

Onderwerp: aangepaste taakverdeling college van bestuur 
Actie medewerker:  
Actie: tk 
Deadline:  
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Stuknummer: ese0035989 
Datum poststuk: 21/06/2017 
Ref/Kenm: cvb/ab/hb/274.508 
Afzender: rector magnificus college van bestuur 
Geadresseerde: decaan ese 

Onderwerp: invitation mini conference educational vision on 5.7.2017 
Actie medewerker:  
Actie: tk 
Deadline:  

  
Stuknummer: ese0035992 
Datum poststuk: 21/06/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: ml reid, institutional development office 
Geadresseerde: decaan ese 

Onderwerp: planning dagdelen proefvisitatie instellingstoets kwaliteitszorg in week van 
13 t/m 17 november a.s. verzoek om voor donderdag 22 juni 16.00 uur 
beschikbaarheid aan te geven. 

Actie medewerker: tineke kurtz 
Actie: afh 
Deadline:  
Stuknummer: ese0035993 
Datum poststuk: 21/06/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: directeur ssc onderwijs onderzoek & studentenzaken 
Geadresseerde: decaan ese 

Onderwerp: opleiding management of the european metropolitan region (memr) is uit 
niet initieel onderwijs (nio) eur register geschrapt. 

Actie medewerker:  
Actie: tk 
Deadline:  
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Stuknummer: ese0035994 
Datum poststuk: 26/06/2017 
Ref/Kenm: CvB/HP/PR/UB00003425 
Afzender: rector magnificus college van bestuur 
Geadresseerde:  decaan ese 

Onderwerp: oproep tot voordracht knaw leden 2018 
Actie medewerker: P125399492 
Actie: afh 
Deadline: 30/07/2017 

 

Stuknummer: ese0035997 
Datum poststuk: 28/06/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: voorzitter facultaire klachtencommissie 
Geadresseerde: decaan ese 

Onderwerp: verzoek herbenoeming voorzitter en leden  facultaire klachtencommissie 
per 1.9.2017 

Actie medewerker: 425905 
Actie: afh 
Deadline:  

  
Stuknummer: ese0035998 
Datum poststuk: 20/06/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: decaan rotterdam school of management 
Geadresseerde: decaan erasmus school of economics 

Onderwerp: copy of letter to prof.dr. p.p.m.a.r. heugens concerning appointment as 
scientific director erim 

Actie medewerker: p0023 
Actie: Tk 
Deadline:  

  
Stuknummer: ese0036002 
Datum poststuk: 28/06/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: erasmus university china centre, mrs w. tseng msc 
Geadresseerde:  decaan ese 

Onderwerp: call for csc phd candidates 2018 
Actie medewerker: P125399492 
Actie: afh 
Deadline: 28/09/2017 
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Stuknummer: ese0036003 
Datum poststuk: 28/06/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: j de reus, unitmanagement & staff 
Geadresseerde:  decaan ese 

Onderwerp: eigenrisicodragerschap ziektewet per 1 juli 2017 
Actie medewerker: 425901 
Actie: tk 
Deadline:  

  
Stuknummer: ese0036036 
Datum poststuk: 29/06/2017 
Ref/Kenm:  
Afzender: koninklijk actuarieel genootschap 
Geadresseerde:  decaan ese 

Onderwerp: johan de wittprijs 2017 
Actie medewerker: P057460668 
Actie: afh 
Deadline: 12/09/2017 
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