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AGENDA AV
4 april 2014 om 18u00
Aula CAR 005 - 006 , Antwerpen

A punten zijn mededelingen.
B punten zijn discussiepunten zonder standpuntinname.
C punten zijn discussiepunten met standpuntinname.

ALGEMEEN
1. [C] Goedkeuring agenda - 1’
2. [C] Goedkeuring verslag 21 maart 2014 (bijlage 1) - 3’

WERKING
3. [C] Erkenning ABSOC – 5’
4. [C] Campusstemmen (bijlage 2) – 20’


Claudia schreef een nota aan de hand van de discussie over het al dan niet behouden van de
campusstemmen

5. [C] Stuverstatuut (bijlage 2b) – 30’


Mathias en Andries werkten een nota uit aan de hand van de discussie op de StAP en vorige
AV

6. [B] Evaluatie rectorverkiezingen (bijlage 2c) – 40’


Een evaluatie van de rectorverkiezingen dringt zich op. Wat vinden we van de vorige
procedure en moet deze eventueel veranderd worden naar volgende verkiezingen toe?

7. [C] ISA's (bijlage 2d) – 20’


Internationaal vraagt zicht af wat wij vinden van een partnership tussen de KU Leuven en
ISA's. (Intenational Student Association)

8. [C] Mondelinge examens (bijlage 3) – 10’


9.

Mondelinge examens waarbij zowel de voorbereiding als het afleggen van het examen in
hetzelfde lokaal plaatsvinden, zorgen mogelijk voor onnodige stress en onterechte
bevoordeling bij studenten. Vindt de AV dit een probleem en moet hier iets aan gedaan
worden?

[B] ECTS-fiches (bijlage 4) - 5'


Terugkoppeling naar de AV over wat gezegd is geweest

10. [A] Update Internationaal – 15’


Internationaal doet een update over de onderwerpen waar momenteel aan gewerkt wordt.

11. [A] Update OWR – 15’


Een update over de OWR van 4 april

12. [A] Vrijwilligersfeest 24 april– 2’


Studentenraad KU Leuven steunt de actie van de verenigde verenigingen die een nationale
bedankingsactie organiseren voor alle vrijwilligers

13. [A] Onderwijsdebat Politika – 2’


VARIA

Politika organiseert een onderwijsdebat op 26 april, Studentenraad KU Leuven werkt mee en
zal een presentatie geven omtrent studieduurverlening.

