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’s Meiersstraat 5
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www.sturakuleuven.be
534.592.536

AGENDA AV
30 oktober 2015 om 18u00
Grote aula, MTC, Leuven

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 16 oktober 2015 (bijlage 1) - 3’
3. [A] Mededelingen RvB – 10’
Nieuwe stafmedewerker organisatie en management
Alumni cantus
Opening ’s-Meiers 5
Mandaat sport Misschien volgend jaar herzien bekrachtigen dan wel stemmen (via Ewoud)
AV op verplaatsing

WERKING
4. [C] Bekrachtiging Strategisch comité – 5’
Martijn Roelen (bijlage 3)
Joris Gevaert (bijlage 4)

5. [C] Bekrachtiging Decretale Stuvoraad – 10’
Elly Suys (bijlage 5)
Steven Roose (bijlage 6)

6.

[C] Beleidsplan Stura KU Leuven (bijlage 2) – 40’
Vanuit het Algemeen Bureau komt er een voorstel voor het beleidsplan 2015-2016 van de
Studentenraad KU Leuven.

7. [C] ECTS-bevraging (bijlage 7) – 15’
Ook dit academiejaar zal de Studentenraad KU Leuven rapporteren over de kwaliteit van de
ECTS-fiches op de Onderwijsraad. De bevraging is wel aangepast ten opzichte van het afgelopen
academiejaar.

8. [C] Harde knip (bijlage 8) – 30’
Er is een nota over de harde knip besproken en aangevuld op de STOF afgelopen week. We
bespreken de aangepaste nota en nemen een standpunt in.

9. [B] Evaluatie kulak-dag (bijlage 9) – 15’
Twee weken geleden is de Studentenraad KU Leuven op uitstap geweest naar de kulak. Stef
heeft hier een evaluatie over opgesteld die we -met het oog op mogelijke toekomstige
uitstappen, bespreken.

10. [B] Externe vertegenwoordiging – 15’
11. [B] Update OWR – 20’
Er is een Onderwijsraad geweest sinds de vorige AV, waar we een standpunt innamen tegen
het plagiaat voorstel vanuit het Gebu. U komt te weten of de Onderwijsraad het alternatief
vanuit de studenten kon smaken. Verder ging het over de timing van de docentenevaluaties en
zoekt de Studentenraad nog altijd twee OWR-mandatarissen.

12. [A] Nota over nota’s – 5’
Er is een handleiding geschreven over hoe en wanneer een nota te schrijven. Deze handleiding
zal gebruikt worden door bureauleden van de Studentenraad KU Leuven, maar kan zeker ook
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goed zijn om AV-leden te helpen om gemakkelijker zelf de weg naar de rest van de AV te
vinden.

VARIA
13. Openstaande mandaten
Er staan nog een aantal essentiële mandaten open bij de Studentenraad KU Leuven:
Ondervoorzitter, Onderwijsraad, Communicatie, SLO en extern. Twijfel je over een mandaat,
klamp dan zeker een mandataris aan!

UITNODIGINGEN
Dinsdag 3 november
Donderdag 12 november
Vrijdag 13 november
Woensdag 18 november

STOF
Opening ’s Meiers 5
AV op verplaatsing (Gent)
STOF
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