MANDAATFICHE
Campuscoördinator
De campuscoördinator draagt de verantwoordelijk om
ervoor te zorgen dat de Studentenraad KU Leuven alle
studenten van de KU Leuven voldoende
vertegenwoordigt. Dat is een vanzelfsprekende vereiste
voor een overkoepelende studentenraad natuurlijk, maar
in de praktijk is het niet altijd even eenvoudig, aangezien
een ruime meerderheid van de studenten van de KU
Leuven nog steeds in Leuven studeert. Je ondersteunt alle
campussen, zowel in Leuven als buiten Leuven, en
verzorgt de communicatie met alle campussen die tot de
KU Leuven behoren.

ADRES
Studentenraad KU
Leuven 's Meiersstraat 5
3000 Leuven

CONTACT
info@stura.be
+3216 855 552

WEBSITE
www.stura.be

De concrete taken van de campuscoördinator bestaan uit
het vertegenwoordigen van de externe campussen op
vergaderingen waar zij zelf niet of onvoldoende
vertegenwoordigd zijn, regelmatig polsen bij de externe
campussen welke problemen of kwesties er leven en het
bijeenroepen en begeleiden van een overleg van externe
campusvertegenwoordigers wanneer dit nodig zou zijn.
Verder speelt de campuscoördinator ook een
vooraanstaande rol wanneer de externe campussen de
alarmbelprocedure zouden inroepen, omdat de
studentenraad een beslissing dreigt te nemen die
specifiek ongunstig is voor de externe campussen. Ook is
het belangrijk dat de campuscoördinator de facultaire
overlegorganen ondersteunt in hun werking en ervoor
zorgt dat binnen deze organen voldoende input komt van
alle betrokken campussen en opleidingen.
Je bent bovendien een lid van de Raad van Bestuur van de
studentenraad, dus je dient je ook bezig te houden met
de algemene en dagelijkse werking van de studentenraad,
eveneens betreffende materie die niet specifiek
campusgericht is.

Een mandaat binnen de Studentenraad KU Leuven is voor iedereen
die dat academiejaar een student aan de KU Leuven is. De
Studentenraad KU Leuven waakt over een diverse
vertegenwoordiging van alle KU Leuven-studenten.

Vergaderingen
Raad van Bestuur Studentenraad KU Leuven

Tweewekelijks

Algemene Vergadering Studentenraad KU Leuven

Tweewekelijks

Algemeen Bureau Studentenraad KU Leuven

Tweewekelijks

Regelmatig overleg met lokale studentenraden
Regelmatig overleg met Facultaire Overlegorganen
Vrij om andere interne en externe vergaderingen mee te volgen

Wat wordt er van jou verwacht?
Een jaar lang vrijwilligerswerk
Verantwoordelijkheidszin en enthousiasme
Voldoende communicatieve vaardigheden, mensen kunnen motiveren, een portie tact en zin voor
compromissen
Bereid zijn om ook op universitair (beleids)niveau steeds opnieuw de belangen van de verschillende
campussen en haar studenten in de verf te zetten
Goede relaties onderhouden met de facultaire overlegorganen en lokale studentenraden overal in
Vlaanderen
Bereid zijn om door Vlaanderen te reizen en zelf de lokale studentenraden op te zoeken (de
reisonkosten worden terugbetaald door de studentenraad)
Bereid zijn om overlegvergaderingen tussen vertegenwoordigers van verschillende studentenraden
voor te zitten en in goede banen te leiden
Bereid zijn om zowel inhoudelijk als organisatorisch bezig te zijn met studentenvertegenwoordiging
Hulp bij evenementen (studentenwelkom, stuverwelkom, patroonsfeest, STAP's, congressen en andere
initiatieven).

Aantal plaatsen
Er is één plaats

Wat krijg je ervoor terug?
Een jonge, dynamische en dankbare omgeving
De kans om te leren vergaderen en samenwerken
De kans om veel interessante mensen te leren kennen
De kans om Vlaanderen en de KU Leuven van een andere kant te leren kennen
De kans om het (studenten)beleid van de KU Leuven mee te vormen

Verkiezingen
Je wordt verkozen op een Algemene Vergadering. Daar stemmen de vertegenwoordigers van de faculteiten
na een verkiezing in drie rondes.
1. Je stelt jezelf voor
2. Je beantwoordt een aantal vragen
3. Deliberatieronde

