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AGENDA AV
22 december 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
2. [C] Goedkeuring verslag 8 december 2017 (bijlage 1)
3. [A] Mededelingen van het Bureau
•
•

Communicatie 30% CSE
Begroting 2017-2018 (ter zitting)

WERKING
4. [A] Beleidsplan Studenten (bijlage 2)
Stura en de campusraden werkten de afgelopen maand een document uit met overkoepelende
principes en suggesties aan de vicerector Studentenbeleid. Het algemeen gedeelte werd reeds
goedgekeurd, de campusspecifieke toevoegingen liggen voor ter informatie.

5. [B] Communicatiebeleid Stura KU Leuven + transparantie FO’s (bijlage 3)
Naar de start van het tweede semester toe zetten we erop in om stura bekender te maken bij
studenten. Facebook zal intensiever gebruikt worden en ook de website krijgt een facelift. Het
is voor een nieuwe student niet altijd duidelijk door wie hij/zij vertegenwoordigd wordt. We
zetten erop in om bij het verder uitwerken van de website ook de FO’s zichtbaar te maken.

6. [B] Taalbeleid Stura KU Leuven (bijlage 4)
Tijdens de AV van 8/12 kwam het taalbeleid van stura ter sprake. We stellen een eerste aanzet
voor om ook aan de noden van internationale stuvers tegemoet te komen.

EVALUATIE ACTIVITEITEN
7. [B] Night@Agora, 18-19 december 2017

PLANNING ACTIVITEITEN
9. [A] Examenbevraging (ter zitting)
Tijdens de blok- en examenperiode verspreiden we opnieuw een online bevraging. Een papieren
versie zal verdeeld werden in bibliotheken en leercentra. De vragenset wordt kort voorgesteld
tijdens de AV.

10. [A] Patroonsfeest, 2 februari 2018: eredoctoraat zuster Rosemary Nyirumbe (bijlage 5)
Vorig academiejaar werd beslist om Rosemary Nyirumbe voor te dragen om een eredoctoraat
in ontvangst te nemen tijdens het Patroonsfeest. De prospectiefiche die vorig jaar ingediend
werd bij de KU Leuven ligt voor ter informatie.

11. [A] Vormingsavonden COBRA, februari 2018
De gespreksleiders kregen intussen een uitnodiging voor de vormingsmomenten
februari. Een warme oproep om zo snel mogelijk het formulier in te vullen.

in
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VARIA
8. [A] Lcie: overzicht project-gebaseerde vakken

UITNODIGINGEN
•

Volgende AV: 16 februari, 18:15 uur, MTC
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