Studentenraad KU Leuven (vzw)
’s Meiersstraat 5
3000 Leuven
www.sturakuleuven.be
534.592.536

AGENDA AV
27 maart 2015 om 18u00
Auditorium Lacroix, Leuven

ALGEMEEN
1. [C] Goedkeuring agenda – 1’
2. [A] Ter kennisgeving: voorlopig verslag 13 maart 2015 (bijlage 1) – 3’
3. [A] Mededelingen RvB – 3’
a.

Wervingscampagne

WERKING
4. [C] Pilots Instellingsreview (bijlage 2) – 30’
a.

Naar aanleiding van het kader van de instellingsreview zullen er pilots worden opgestart. Welke pilots willen we
voor de groepen? Een horizontale pilot of een verticale pilot? En hoe moet de pilot bij de Industriële ingenieurs
zijn?

5. [C] Blokken aan de KU Leuven – 25’
a.

LOKO heeft op de WV sociaal besloten dat het een stura-aangelegenheid is en zij geen beslissing kunnen
nemen in dit dossier. De groepsbestuurders geven een update van het overleg van vandaag.

6. [C] Jobstudentenstatuut (bijlage 3) – 30’
a.

Vanuit GSR is op VVS een nota gekomen.

7. [C] Examencontracten – 20’
a.

Vanuit de VLOR wordt er nagedacht over de (on)zin van examencontracten. We vroegen cijfers op aan de cel
datamanagement om meer inzicht te krijgen in het aantal en het aandeel werkstudenten daarin. Wegens de
vertrouwelijkheid van die data presenteren we dit ter plaatse om het behoud/afschaffing/hervorming van de
contracten te evalueren.

8. [C] Studiebeurzen – 5’
a.

Is het standpunt inzake de hervorming van de studiebeurzen (naar aanleiding van de besparingen) gewijzigd?

9. [B] ICTS (powerpoint) – 15’
10. [B] Actuals stura (powerpoint) – 10’
a.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]

Er wordt een korte toelichting gegeven bij de huidige financiële stand van zake van Stura

Update Ronde van Vlaanderen – 10’
Duurzaam pendelen tussen externe campussen (powerpoint) – 5’
Evaluatie onderwijscongres (powerpoint) – 10’
Update STOF – 5’
Update OWR – 5’
Update professionalisering – 5’

VARIA
17. Docentenevaluatie – 5’
a.

Rapportering van de STOF en bekendmaking winnaar originaliteitsprijs.

UITNODIGINGEN
STAP diversiteit
WG Lange termijn visie
Wervingsdag Stura
AV 11 – op verplaatsing
Wervingsdag Stura redux

30 maart
data wordt later nog meegedeeld
23 april
24 april
28 april

