Studentenraad KU Leuven
’s Meiersstraat 5
3000 Leuven
www.stura.be

AGENDA AV
20 april 2018 om 18:15 uur
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 30 maart 2018 (bijlage 1)
3. [A] Mededelingen van het Bureau
•
•
•

Extra kies-AV: 4 mei, 18 mei, 29 juni
Oprichting Working Group Support for International Students
Update rectorscantus

WERKING
4. [C] KUL-app (bijlage 2)
De KU Leuven ontwikkelt een app waarin verspreide informatie samengebracht wordt: bv.
uurrooster, bezettingsgraad bibliotheken, reserveringstool lokalen, studytracker, adresboek,
sport- en cultuuraanbod, etc. De AV wordt gevraagd naar opmerkingen bij het huidige voorstel.

5. [B] Aanbod en kwaliteit cursusmateriaal (bijlage 3)
N.a.v. een vraag op de AV van 16/03 onderzochten we de mogelijkheid om vanuit de POC meer
inspraak te hebben over het cursusmateriaal dat proffen aanbieden. Zowel de vorm als kwaliteit
van het cursusmateriaal werden onder de loep genomen. We bepalen volgende stappen.

6. [C] I-portfolio (bijlage 4)
VTK vraagt een heropening van de discussie rond I-portfolio die vorig jaar gestaakt werd. We
diepen de nota terug op en heropenen de discussie

7. [C] Extern beleid (bijlage 5)
Op vraag van VTK Onderwijs bespreken we de visie van Stura op extern beleid.

8. [C] Nieuw mandaat: FO-coördinator (bijlage 6)
Ter ondersteuning van de Campus Coördinator, wordt voorgesteld om als proefproject volgend
jaar een nieuw mandaat in het leven te roepen.

9. [B] Denkdag Associatie KU Leuven
De Associatie organiseert een denkdag over het verdere verloop van haar werking. Dennis geeft
een presentatie met meer achtergrondinfo.

10. [C] Bevraging herindeling academiejaar
Ewoud De Sadeleer schreef een nota. Hij komt deze presenteren op de AV.

VARIA
UITNODIGINGEN
▪
▪

Mandatendiner: 24 april, 18 uur, tuin ’s Meiers 5.
https://www.facebook.com/events/2004832826449913/
Volgende AV: 4 mei, 18:15 uur, Grote Aula MTC, Leuven
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