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AGENDA AV
17 februari 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 december 2016 (bijlage 1) - 3’
3. [A] Mededelingen RvB – 5’

WERKING
4. [B] Duurzame AV


De studentenraad engageert zich om de Algemene Vergadering duurzaam te maken. We lichten
de verschillende maatregelen toe. Tom presenteert de hoogst unieke stura-drinkfles voor
slechts 3 euro.

5. [B] Update sport


Stura Sport komt uitleg geven over een campagne rond de sta-secretaris in samenwerking met
LOKO sport.

6. [B] Herindeling Academiejaar (bijlage 2)


Zoals eerder dit jaar beslist zal een werkgroep gedurende een jaar de mogelijkheden voor een
herindeling van het academiejaar bekijken. We bekijken een eerste keer samen volgens welke
principes een herindeling mag verlopen: wat is voor de studenten bespreekbaar en wat mag
absoluut niet veranderen?

7. [C] Docentenevaluaties (bijlage 3)


Al geruime tijd staat de docentenevaluatie onder druk voornamelijk vanuit de docenten zelf. De
evaluatie wordt enerzijds namelijk gebruikt als een feedback-mechanisme (formatief), maar
anderzijds ook als een middel om te oordelen over een bevorderingsdossier (summatief). Dat
zorgt voor een onhoudbare spanning vinden docenten. Ook bij studenten is er weinig
enthousiasme rond de evaluatie. We bespreken de problemen en oplossingen.

8. [C] Les van een top-lesgever of een top-onderzoeker


De universiteit biedt onderwijs dat onderzoeksgedreven is. Daardoor krijgen studenten les van
onderzoekers. Niet elke onderzoeker is een goede lesgever. Uit de examenbevraging in
bibliotheken blijkt dat studenten een goede lesgever ontzettend belangrijk vinden. We bekijken
daarom mogelijkheden waarbij een assistent krediet kan krijgen wanneer die lestaken van een
prof overneemt, als die prof minder neigt naar lesgeven.

9. [C] Financiering bibliotheken


De studentenraad heeft klachten ontvangen van studenten omtrent het “rode kaarten
probleem” in de EBib. Het blijkt dat er op sommige dagen tot 40% van de studenten in de EBib
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studeren aan de UCLL. We bekijken of we stappen willen ondernemen zodat KU Leuven
studenten zeker een plaats vinden in hun leercentra.

EVALUATIE ACTIVITEITEN
10. [C] Examenbevraging
11. [C] Vormingsweekend
12. [C] Studentenfeest Patroonsfeest

PLANNING ACTIVITEITEN
13. Nacht van de POC- 23 maart 2017

VARIA
UITNODIGINGEN
1. opstart + teambuilding STOF- 22 februari 2017
2. vormingslunch- 8 maart
3. nacht van de POC- 23 maart
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