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AGENDA AV

4 november 2016 om 18:00 Grote
aula, MTC, Leuven

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

ALGEMEEN
1.
2.
3.
4.

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

Goedkeuring agenda - 1’
Goedkeuring verslag - 3’ (bijlage 1)
Update RvB
Presentatie UniefaActief – 15’

VERKIEZINGEN
5.

Extern – Axel Vanmeulder (bijlage 2)

6.

Internationaal – Sophie Tielemans (bijlage 3)

WERKING
7.

[C] Heroriëntering (bijlage 4)


8.

[C] Studiebegeleiding (bijlage 5)
•

9.

De vraag ligt voor of we voorstander zijn van een vroege heroriëntering (voor 15/11) en of
proefexamens een actieve rol mogen spelen in die heroriëntering. Moeten we niet vooral
pleiten voor een goede aanvagsbegeleiding ook voor studenten die nog na 15 november
instromen in een (nieuwe) opleiding?

Er wordt standpunt ingenomen over verschillende principes die ten grondslag moeten liggen
aan studiebegeleiding.

[C] Cijfers Erasmus (bijlage 6)


Elke faculteit heeft eigen regels over het (al dan niet) herschalen van cijfers behaald op
erasmus, de AV neemt een standpunt in over de manier waarop dit (facultair) mag gebeuren
en de communicatie hierrond.

10. [C] Trissers (bijlage 7)


Er bestaat een variatie aan studentenprofielen die OPO’s trissen, we stemmen over de nood
aan extra maatregelen om falen bij trisvakken te vermijden.

11. [C] Investeringsbeleid KU Leuven (bijlage 8)


Op aanvraag van de AV heeft onze mandataris duurzaamheid een principiële nota gemaakt
over het investeringsbeleid van de KU Leuven. Er worden twee stemmingen georganiseerd:

1

één over de principes van de nota, één over steun aan de actie.

12. [C] Nota blok- en consultatieplaatsen (bijlage 9)
•
Vanuit artes komt de vraag hoe de verhouding blok-en consultatieplaatsen in de bibliotheken
geregeld moet worden. We kaarten nog eens de nood aan beide plaatsen aan.

13. [C] Masterproeven (bijlage 10)
•

De invulling van de tool ter ondersteuning van de masterproeven ligt voor. Komt de invulling
tegemoet aan onze wensen?

14. [C] Gelijkwaardige stuvo aan de KU Leuven (bijlage 11)
•

In het kader van de instellingsreview kwam de vraag naar voren hoe wij de universiteitsbrede
stuvowerking zien. Zijn we voorstander van universiteitsbrede projecten rond stuvo?

15. [B] Update OWR


De mandatarissen OWR geven een update over de laatste ontwikkelingen.

16. [B] Speerpunten rectorsverkiezing (bijlage 12)


Een eerste aanzet tot de speerpunten die bij de komende rectorsverkiezingen liggen voor.

17. [C] Presentatie extra-curriculair identiteitsportfolio (einde van de AV) (bijlage 13)


Na de vorige discussie was er verdeeldheid binnen de AV, de projectmedewerker van het extracurriculair identiteitsportfolio komt het project nu presenteren. Deze discussie wordt voorbereid
samen met LOKO.

EVALUATIES
18. [B] POC - infosessies
19. [B] STAP - 3 november

VARIA
UITNODIGINGEN
•
•
•
•
•
•
•

STOF - 8/11; 29/11
Instellingsreview - 15 november
AV op verplaatsing - 18 november (St. Carolus, Antwerpen)
STAP - 24 november
Tweede locatiebezoek instellingsreview- 7 december
Patroonsfeest - 14 en 15 februari
Nacht van de POC- 23 maart
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