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AGENDA AV
16 december 2016 om 18u15
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 2 december 2016 - 3’ (bijlage 1)
3. [A] Mededelingen RvB – 5’

WERKING
4. [C] De ideale POC (bijlage 2)


Het strategisch comité heeft de hoofden bij elkaar gestoken. Er ligt een nota voor die de
principes uittekent over hoe een POC er zou moeten uitzien als we met de studenten uitgaan
van de ideale situatie. Deze nota kadert binnen het eerste luik van Plan POC.

5. [A] Update instellingsreview
6. [C] Ondertekenen discriminatiecharter (bijlage 3)


Het diversiteitsteam bij LOKO heeft initiatief genomen voor ene plan tegen discriminatie.
Daaruit kwam een discriminatiecharter voort. Ze vroegen of wij het ook willen ondertekenen.

7. [C] Betalende samenvattingen (bijlage 4)


Nu de examens naderen steekt het fenomeen van de betalende sites waar samenvattingen
aangeboden worden, weer op. De nood dringt zich op aan een standpunt vanuit de
studentenraad.

8. [C] Begeleiding bij examens


Welke informatie heeft een studerende student nodig en hoe kunnen FO’s hun studenten daarin
begeleiden? We denken aan een FAQ-pagina, een overzicht van de taak en de contactgegevens
van de ombudsen…

9. [C] Gebruik woordenboeken bij examens (bijlage 5)


De vraag ligt voor wanneer studenten een woordenboek mogen gebruiken op het examen.

10. [C] Goedkeuring kieslijsten
11. [C] Speerpunten Stura KU Leuven(bijlage 6)




VARIA

De speerpunten liggen nogmaals voor, deze keer ter goedkeuring. Aanvullingen zowel
universiteitsbreed als FO-specifiek zijn nog nodig. Bereid ze voor, stuur ze door en kom ze
presenteren voor de AV.
Speerpunten campus Brussel (bijlage 7)
i. Arjan presenteert de bevindingen van een reeks gesprekken met studenten in Brussel
van verschillende faculteiten.

