
Raad van Beheer van 18 maart 1971

1. Faculteit van de_Rechtsgelcerdheid.

“René Marcg-prijs”, finaneieri

Beslist wordt de “René Narcq-prijs” unitair te behouden en voorlopig zoals
toe

in het verleden op basis van dezelfde criteria te kennen.

De financiering van deze prijs zal gebeuren op basis van een verdeling

V.U.B. 50, U.L,B. 70 (= verdeling van de Fondsen).

Aangedrongen wordt opdat in de Raad van Beheer van de René Marcqprijs en in

de Jury e betere vertegenwoordiging van de V.U.B. zou worden voorzien.

2. Faculteit van de_Wetenschapuen.

a)opvolging van Prof. H. DESEDELEER.

Op voorstel van de Onderwijscommissie van 15.5.71 worden volgende wijzigingen

aangebracht.

A. - Fac. Wetenschappen : 84 u. practica worden 90 u.

- Fac. Psych. en Opvoedkunde + HILO en Rechten geen wijzigingen.

- Fac. Geneeskunde.

a) 144 u. (60 u. + 84 u, practicum) worden 150 u.

ni. 1) 120 u. dierkundige biologie

le kand; Gen. : 60 u. theorie

60 u.’ practica en demonstratie.

2) 50 u. Anthropogenetica + fysische anthropologie

2e kand. Gen. : 50 u. theorie

b) Tweede kand, Farmacie.

de 155 u. worden op 120 u. gebracht (45 u. + 75 u. pract.)

1) dierkundige biologie : 105 u.

2de kand. Farmacie : 45 u. + 60 u. practica en demonstratie.

2) Anthropogenetica en fysische anthropologie

2de kand. Farmacie : 50 u. (theorie).

B. Volgende vacaturen worden op verklaard (indienen van kandidaturen voor

1 mei 1971).

1) Dierkundige Biologie + 60 u theorie + 60 u practicum
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Le ?nx est fondé en mérnoire de Monsieur Lucien Cainpion, Pzofeneijr
3 l. Facuité de Droir, décédé le 20 févzier 1929 â l’ge de 31 aas.
Cc prix qwnquennei sera at.tribué pour la pro’-hnne Eo’s en juiilet 1970.
Ii eet deetiné récompenser mi ouvrage d’ordze jusidiquc mi sociologique,
puhilé ou inédit, ayant pour auteur uit ancien étudiant de l’Univesit de
Bruzellsa, inscrir nu barreau de Bruxeiles depuis znoin de dix asu nu
moment du dép8t de san uvra en vuc du concours.
Les candida sont tenus dc dôposer dc uit dix exemplaiies de I’ouvrage
au Siège social de La Fondadon, at’anr Ic 1’ jsiZtcr 1970.
L’attrjbugion du prix aura beu dans les conditions prévues paz un rëglc
mcnt dant les candidata recevront communicacion cm- demande adresser
k M. Jacques Campion. secrétaire de Ja Fondation. SLA, Boaveidweg,
Bnsxelles 19

Fondé en mémoire de M. René Marcq, profcsseur ordinaire i ta Faculté
de droic er président du Coneeal d’Adminiserariou de l’Un reité Libre
de Brwcnfles, rmé Ie 16 juin 1882 es décédé le 7 décembre 1947.

Le Fonds René Marcq artribue chaquc année un pnxde 20.000 fzarscs
l’étudiant tsrn,inant La troisième anjrée do doctorat en droit de PUnivezaité
de Bruxelles. et qui, paz Ja qualiré de sea travaux, a fourni Ja preuve
des uieilleuree aptitudes in recherche scientiique.
Pouzront seul enirer en ligne de compte pour l’attribudon de ce pnx.
le, étudiants qui, pour 1’enmble des trois années du docrorat en
auront recueilli wie moyenne de poinre correspondarit au moins Ja

grande distincdeu
Bi, k l’expirataon fune année acnd&nique, condisions néraienc pas
réurnes, Je rix ne serait pa attrïbué cette année-lk.

e onsdi d’Administration ii onds s réunit au cours do mcie d’octobre
de chaque annéc pour décider del’attribution du prix.
Le prir eet, au cours du mois de novembre, solennellenient rernis au

rkipienc3aire par Ja Faculré de Droir de I’Umvereité Libre de BruxelJes,
en méme tenipe qu’une rnédaflle I’efflgie de feu René Març.
Les auiarités académiues et les Etudiants de Ja Faculré song invités

cette séance olenndlle.
Le kJeme.nt deiÏ[tE u Fonds René Martq p.ut êrre consuhé aii

Burcnt u, nawoen aal. 50. avenue F.-D. Kocetvelt. Brurelle, 5.

Gesticht ter nagedachtenis aan René Marcq, gewoon hoogLeraar aan de
Faculteit der rechtsgeleerdheid en Voorzitter van de Raad van Beheer van
de V.U..B., geboren op 16 juni 1882 en overleden op 7 december 1947.

Het René Marcq-Fond.s kent jaarlijks een prijs van 20.000 F toe aan cle
student die het derde docroraat in de rechten aan de V.U.B. beéin
digt, en die, door dc waarde van em werken, getoond heeft dat hij
werkelijk aanleg heeft “oor wetenschappelijk ondernxk

Komen enkel in aanmerking voor dc zcekenriing van deze pnja, de
ttudcnten die, voor de dcie doctoraau3aren in da rechten, een gtmiddeldn
behaald hebben, dat ten minste oveceenstemt met een e groe onder
scheiding .
Indien, op her dnde van een aca4esniejaar, deze voorwanrdar niet ver
enigd zijn, wordt de prijs dat jaar nier uitgereikt.
De Raad van Beheer van her Fonds komt samen in de loop vnt, de maandoktober van ieder jaar, oni te beslissen over de toekenning ‘s de prijs.
In de loop van de maand november, wordt de prijs, alsook een medaille
met de beeltenis van wijlen René Marcq plechtig uitgereikt door deFaculteit der rcckssgeleudbeîd van de V.U.

Prix - Concours

t PRLX LUCIE.N CAMPION

2. PRIX DU FDS RENE MARCQ

aaFd

2. PRIJS VAN HET RENE MAXCQ-FONDS

bedrag

voorwaarden
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Mijnheer de Rector,

Xn antwoord op Uw brief van 29 juni 1972 —

rot. W.S./14C 1 B/ 71/0075 - vestig ik Uw
bijzondere aandacht op het feit dat de Facul
teit dor Rechtsgeleerdheid jaarlijks de
Roné Marcq-prijs uitreikt ton bedrage van
25.000 Er plus de onkosten voor het organi
seren van de ceremonie.
Het René Marcq-tonds dat aan de U.L.B.-V.U.B.
beMtond boschikt over een krediet van ongeveer
1.500.000 Er en stimuleert enerzijds do. prijs
René Marcq, anderzijds de publicatie van dege
lijke wetenschappelijke werken.

In tweede instantie werd een Jeannino SEGERS
prijs opgericht ten bedrage van 20.000 Er,
waarvan het reglement gepubliceerd werd in het
maandelijks informatieblad - 2de reeks - nummer
3 van 20 december 1971.

Met oprechte gevoelens van hoogachting,

VOOR DE DECMkT VAN DE FACUVrEIT,

B. DE SOIII7flER,

-n

aan Prof. Dr. A. GERLO
Rector van de V.U.B.

VICE-DECAAN.

.1
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11.6. “Terminologie van de Angelsaksische pers” (15 uur -/2de lie.

p e rswetenschappen)
//

/
a) Voorstel de Heer Hugo BAETENS BEARDSMORE/,or de academie-

jaren 1970-71 tot en met 1972-73 te bepemeri tot titularis

van hovenvermelde cursus. //

b) Voorstel de Heer BAETENS BFARDSH0Ë voor dezelfde periode
/

cle -titel van buitengewoon cioceit toe te kennen.

/
- /

BESLISSING GQEDGEIKEURD./
/

Op vraag/van de Heer TILLEZ wordt aangedrongen
/ T

opdat 5113 Heer BALTENS BEARDSMORE zo dringend
T / T

mogelijk zou over,an tot het geven van zijn cursus.
t / T
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11.7. Financiering door de U.L.B. (70%) en de V.U.B. (30%) van de

“René Narcq--prijs”.

T t

BESLISSINC
Dc Raad van Beheer beslist de “Rcn Marco

orijstT unitair te behouden en voorlopig

zoals in het verleden on basis van dezelfde criteria toe

te kennen.

De fi.nancierin van deze prijs zal gebeuren on basis van
T T

een verdeline V.1T,B 30 %/U,L.B. 70 % (vereling van de
T t

Fondsen)

Acncdroncen wordt oodat in de Raad van Beheer van de Een

MaroqprijS en in de Jury een betere verteeenwoordieing

van de V.U. R. zou worden voorzien,
T t
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