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AGENDA AV
27 november 2015 om 18u00
Grote aula, MTC

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 13 november 2015 (bijlage 1) - 3’
3. [A] Mededelingen RvB – 5’

WERKING
4. [C] Bekrachtiging Finn Segers voor het strategisch comité (bijlage 2)
5. [C] Voorbereiding discussie rectorsverkiezingen (bijlage 3) – 15’


Volgende AV gaan we beslissen hoe we volgend academiejaar gaan stemmen op de (nieuwe)
rector. Om de facultaire overlegorganen de kans te geven om met hun achterban te overleggen,
overlopen we alvast de verschillende vragen die we gaan moeten beantwoorden.

6. [C] Living Campus (bijlage 4) – 15’


Living Campus is een project dat onze campussen meer een plaats voor ontmoeten wil maken.
Vanuit de universiteit komt de vraag wat wij daarvan vinden.

7. [C] Studieplaatsen (bijlage 5) – 15’


Op de STOF is een nota over het studeren in andere lokalen dan de bibliotheken of leercentra’s.

8. [C] Derde examenperiode (bijlage 6) – 15’


9.
10.
11.
12.
13.
14.

[C]
[C]
[B]
[B]
[B]
[B]

Op de werkgroep over de herindeling academiejaar is het voorstel gelanceerd om de
inschrijftermijn voor de derde examenperiode te vervroegen. Momenteel is dit nog 15 juli.

Stellenbosch (bijlage 7) – 10’
SLO (bijlage 8)
Evaluatie AV op verplaatsing (bijlage 8) – 5’
Update decretale stuvoraad
Update diversiteit – 15’
Update OWR – 5’


Onze voorstellen van vorige AV zijn besproken geweest op de werkgroep OER.

15. [B] Update COBRA – 10’
16. [B] Update ECTS-bevraging – 5’
17. [A] Besparingen in het hoger onderwijs (bijlage 9) – 10’


De Vlaamse regering bespaart ook dit jaar weer op het hoger onderwijs in Vlaanderen. Vanuit
de meerjarenbegroting 2016-2020 weten we nu hoe groot de besparingen zijn.
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