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AGENDA AV
16 oktober 2015 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 17 februari 2017 (bijlage 1) - 3’
3. [A] Mededelingen RvB – 5’

MEDEDELINGEN
Opgelet: 17 maart geen AV
BEKRACHTIGING
4. [C] Groepsbestuurder BMW – Elise De Sadeleer (bijlage 2)

WERKING

5. [C] Docentenevaluaties (nota, bijlage 3)


De docentenevaluaties worden in vraag gesteld door een aantal geledingen binnen de KU
Leuven. We bespreken alternatieven vanuit de studenten. LBK (FBIW) heeft een eigen nota
geschreven over dit thema en stelt deze ook kort voor.

6. [C] Departementsbesturen (nota, bijlage 4)


Sinds vorig academiejaar is er binnen de studentenraad extra aandacht voor de
vertegenwoordiging binnen de departementen. Voor een aantal departementen is de
vertegenwoordiging nog niet helemaal in orde met betrekking tot de nieuwe opleidingen en
campussen. We bespreken hoe we dit stroomlijnen.

7. [C] Representativiteit van examenvormen (nota, bijlage 5)


Verschillende professoren hebben in de media de representativiteit en daarmee de
wenselijkheid van bepaalde examenvormen in vraag gesteld. Ook in de examenbevraging was
er aandacht voor dit onderwerp. We bekijken of we ons standpunt moeten bijstellen.

8. [C] Toleranties (nota, bijlage 6)


Studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma hebben hebben niet dezelfde
mogelijkheden op het vlak van toleranties. Daarnaast buigen we ons over de wenselijkheid van
nultolerantie voor specifieke OPO’s en restricties binnen OPO-clusters.

9. [C] Actie Ecochallenge (nota, bijlage 7)


De studentenraad wilt samen met het Green Office een kwalitatieve campagne uitwerken rond
duurzaamheid.

10. [C] Universiteitsbrede OPO’s (nota, bijlage 8)
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Elke student aan de KU Leuven moet minstens twee universiteitsbrede OPO’s volgen. Vinden
we dat de aanpak van deze OPO’s anders moet? En wat met de inhoud ervan?

11. [C] Personalia en studenenvertegenwoordigers (bijlage 9)


Gezien herhaaldelijke opmerkingen en problemen van studentenvertegenwoordigers die geen
informatie krijgen ‘onder het mom van’ personalia en dus gevoelige kwesties, zoeken we zelf
naar een duidelijke definitie van wat personalia zijn en leggen deze voor aan de universiteit.

12. [B] Nacht van de POC


Op 23 maart vindt het sluitstuk van Plan POC plaats. De avond staat in de steigers, input
welkom!

13. [C] Genderbias in infobrochures (nota, bijlage 10)


Na de discussie rond gendergrenze binnen opleidingen kwam het idee op om eens te kijken
naar de infobrochures die nieuwe studenten moeten aanzetten om te komen studeren aan de
KU Leuven.

14. [C] Agenda Ronde van Vlaanderen (covernota, bijlage 11)


Net als de vorige twee jaar trekt de caco Vlaanderen in om alle campussen te bezoeken. We
finaliseren de agenda.

EVALUATIE
15. [B] Evaluatie teambuilding OWR


De leden van het STOF hebben op een alternatieve manier het semester ingezet. Wat vinden
we van dit nieuwe format?

VARIA
UITNODIGINGEN
•
•
•
•
•
•

Hapje na de AV!
Vormingslunch- 8 maart 2017
Nacht van de POC- 23 maart 2017
Groot debat rectorsverkiezing- 20 april 2017
Stuverdebat rectorsverkiezing- 21 april 2017
Stuvercantus (inschrijfregels volgen nog)- 26 april

2

