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Probleemstelling

Op internetsites worden samenvattingen van vakken aangeboden tegen een vergoeding ten voordele van de student die de samenvatting aanbiedt. Dit is in strijd
met de auteursrechtelijke bescherming.

Voorstel oplossing

Er dienen twee standpunten ingenomen te worden: een over onze visie over het
aanbieden op betalende samenvattingen in het geheel en een over onze visie op
de maatregelen tegen betalende samenvattingen.

Voorstel beslissing
Beslissing

De studentenraad is tegen het aanbieden van samenvattingen tegen betaling..
Faculteiten vinden dat de universiteit zich niet moet bezighouden met het
bestrijden van deze websites, maar dat ze tijd moet investeren in iets anders. De
unief mag wel stappen ondernemen indien ze ermee geconfronteerd wordt. Ze
moet actief sensibiliseren en de wiki’s van de kringen of FO’s promoten.
We spreken ons niet uit over of er een meldpunt moet komen of niet. Studenten
kunnen reactief ageren door webmasters attent te maken op het feit dat
samenvattingen ter betaling worden aangeboden.
Concluderend stellen we ook dat FO’s betalende samenvattingen niet mogen
zouden actief promoten.

Opvolging

Contactpersonen

Wat?
Algemeen Bureau
Algemene Vergadering

Timing
12/12/2016
16/12/2016

Diede Michiels (diede.michiels@stura.be)
Margot Van den Broeck (margot.vandenbroeck@stura.be)

Bijlage

Discussienota

Betalende samenvattingen

Blz. 1/3

1. Probleemstelling
Op verschillende sites worden samenvattingen van cursussen te koop aangeboden. In het verleden hebben onder andere vicerector Gosselink en decaan van de faculteit Rechten, Bernard
Tilleman, aangegeven dat zij niet achter het commercieel aanbieden van samenvattingen staan.
Hiervoor worden twee redenen aangehaald. Het verkopen van samenvattingen strookt niet met
de auteursrechtelijke bescherming die de oorspronkelijke auteur van de cursus geniet.

2. Voorstel tot standpunt

2.1 Visie op aanbieden van samenvattingen tegen betaling
Vanuit de studenten bestaat er nog geen standpunt over aanbieden van samenvattingen tegen
betaling en de mogelijke acties tegen deze praktijken. Vanuit de studenten zouden we volgende
visie op het aanbieden van samenvattingen tegen betaling willen voorstellen:
-

We staan achter het principe dat studenten elkaar helpen.
Er moet ook (minimale) hulp uitgaan van de universiteit. Dit kan plaatsvinden in het monitoraat, de ombudswerking, vragen aan de prof etc.
De hulpmiddelen die door studenten voor studenten voorzien worden (bijvoorbeeld wikis, dropboxen, Toledocommunities), moeten zo veel mogelijk voor alle studenten beschikbaar zijn.

2.2 Visie op maatregelen tegen het aanbieden van samenvattingen tegen betaling
Het is echter niet eenvoudig om één oplossing naar voor te schuiven over de eventueel maatregelen tegen het aanbieden van betalende samenvattingen omdat er vaak praktische bezwaren
kunnen gemaakt worden. In wat volgt trachten we dan ook enkele mogelijke standpunten te
formuleren die gebruikt kunnen worden om verdere concrete maatregelen te formuleren.
A. Het is de taak van een stuver om sites die betalende samenvattingen aanbieden op te
sporen en aan te pakken.
B. Het is de taak van de universiteit om sites die betalende samenvattingen aanbieden op te
sporen en aan te pakken.
C. Stuvers zouden reactief moeten reageren wanneer ze sites ontdekken die betalende samenvattingen aanbieden.
D. De universiteit zou reactief moeten reageren wanneer er sites ontdekt worden die betalende samenvattingen aanbieden.
E. Het is de taak van een stuver om studenten te informeren over de schending van de auteursrechten die ze begaan als ze samenvattingen van cursussen aanbieden.
F. Het is de taak van de universiteit om studenten te informeren over de schending van de
auteursrechten die ze begaan als ze samenvattingen van cursussen aanbieden.
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