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AGENDA AV
31 maart 2017 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 3 maart 2017 (bijlage 1) - 3’
3. [A] Mededelingen RvB – 5’

WERKING
4. [C] Sponsoring Honoursprogramma’s (covernota, bijlage 2)
▪

Er is geen structurele financiering voor het organiseren van honoursprogramma’s aan de KU
Leuven. Binnen de KU Leuven wordt er gekeken naar een mogelijke financiering van deze
programma’s door de bedrijfswereld. We bespreken of er een algemeen fonds moet komen en
of bedrijven een specifiek programma mogen sponsoren.

5. [C] Personalia (nota, bijlage 3)
▪

De studentenraad probeert universiteitsbrede afspraken te maken rond personalia.

6. [B] Rapport SLO-bevraging (nota, bijlage 4)
▪

Stura heeft een grote bevraging gedaan bij SLO studenten. We bespreken de resultaten.

7. [C] Docentenevaluaties (nota, bijlage 5)
▪

De standpunten die vorige Algemene Vergadering gestemd zijn hebben we samengevat in een
voorstel. We bespreken eerst nog of we de resultaten van de docentenevaluaties online
beschikbaar willen maken.

8. [C] Principes eredoctoraten (nota, bijlage 6)
▪

In het kader van de discussie over de speerpunten, blijkt er nood aan een standpunt over
eredoctores. Welke plaats krijgen zij binnen de academische wereld? Een standpunt ligt voor.

9. [C] Eredoctoraat vanuit de studenten (nota, bijlage 7)
▪

Net als vorige jaren willen we ook volgend academiejaar een eredoctoraat uitreiken.

10. [C] Herindeling academiejaar (nota, bijlage 8)
▪

Zoals eerder op de AV aangekondigd heeft het STOF een lijst met principes opgesteld rond de
herindeling van het academiejaar.

11. [B] Update Rectorverkiezing
12. [B] Update ICTS

EVALUATIE ACTIVITEITEN
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13. [B] Evaluatie Nacht van de POC

PLANNING ACTIVITEITEN
14. [B] Bezoek Nijmegen en Keulen
15. [B] Werving
16. [B] ICTS Hackaton

VARIA
UITNODIGINGEN
•
•
•
•
•

Groot debat rectorsverkiezing- 20 april 2017
Stuverdebat rectorsverkiezing- 21 april 2017
Stuvercantus (inschrijfregels volgen nog) - 26 april
ICTS Hackathon – 27 april
Voetbal tegen Veto – 11 mei
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