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AGENDA AV
16 februari 2018 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 22 december 2017 (bijlage 1)
3. [A] Mededelingen van het Bureau
▪
▪

Update VVS
Examenbevraging 2017-2018

VERKIEZINGEN
4. [C] Verkiezing Onderwijsraad
▪
Sander Claessens (bijlage 2a, 2b)
5. [C] Verkiezing Internationaal
▪
Orestes Catsoulis (bijlage 2c, 2d)

WERKING
6. [C] Goedkeuring begroting (bijlage 3)
De begroting passeerde intussen langs de pecuniaire controlecommissie (PCC). Op aangeven
van haar verslag wordt de AV gevraagd om goedkeuring.

7. [A] Beleidsplan Internationaal (bijlage 4)
Eind januari werd een nota opgesteld o.b.v. input van de FO’s. Deze informatie namen we mee
naar het overleg met de vicerector. De nota ligt voor ter info.

8. [C] Herindeling academiejaar: update (bijlage 5)
We verduidelijken de recente ontwikkelingen in dit dossier. Daarnaast wordt input gevraagd
over toetsbeleid en de tweede examenkans.

9. [C] Krijtlijnen educatieve master (bijlage 6)
De invulling van de educatieve master krijgt stilaan vorm. Een groep experts heeft alvast hun
mening gegeven over de verschillende deelaspecten. De AV wordt gevraagd naar haar
standpunt.

10. [B] Interculturele competenties (bijlage 7)
De KU Leuven wenst een werkgroep interculturele competenties op te richten. Deze kan actoren
binnen de KU Leuven bijstaan in het omgaan met moeilijkheden in een interculturele setting.
Op dit moment is er nog geen volledig overzicht van moeilijkheden die studenten ervaren. De
AV wordt gevraagd om input.

11. [A] Update Duurzaamheid (ter zitting)
Onze mandataris Duurzaamheid geeft een stand van zaken over de laatste ontwikkelingen in
de Duurzaamheidsraad.
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12. [C] Studentenbevraging: vragenset (bijlage 8)
De vragenset van de studentenbevraging is soms onduidelijk. We gaan na of een opsplitsing
van de vragen wenselijk is.

13. [B] Studentenbevraging: The Game (bijlage 9)
We willen een gezonde
docentenbevraging.
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14. [A] Eredoctoraat Patroonsfeest 2019 (ter zitting)
De KU Leuven laat haar studenten opnieuw een eredoctor voordragen voor het Patroonsfeest
2019. We verduidelijken de procedure die gehanteerd wordt en doen een warme oproep naar
voordrachten.

VARIA
UITNODIGINGEN
▪
▪

Vormingsavond voor COBRA gespreksleiders: 13, 15, 19 of 21 februari
Volgende AV: 2 maart, 18:15 uur, MTC
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