MANDAATFICHE
ICTS
ICTS staat in voor de centrale ICT-ondersteuning voor onderwijs,
onderzoek, administratie en beleid en beheert de centrale
informatica-infrastructuur van de universiteit en de associatie. Je
vertegenwoordigt de studenten in de verschillende adviesraden en
beslissingsorganen die de prioriteiten omtrent ICT in onderwijs en
voor studenten op korte en langere termijn vastleggen.

ADRES
Studentenraad KU
Leuven 's Meiersstraat 5
3000 Leuven

CONTACT
info@stura.be
+3216 855 552

Als mandataris ICTS heb je een belangrijke inhoudelijke functie. Je
staat in voor de link tussen het ICT-beleid van de KU Leuven en de
Studentenraad KU Leuven. Deze link werkt in twee richtingen: aan de
ene kant moet je de nota's die gaan passeren op de verschillende
vergaderingen rond ICT vertalen naar een begrijpelijke en
overzichtelijke nota voor de leden van de studentenraad. Aan de
andere kant werk je samen met de leden van het Algemeen Bureau en
Algemene Vergadering een proactief beleid uit en breng je dit voor op
de relevante werkgroepen of de ICT-stuurgroep.

Voorbeelddossiers
Toledo
KULoket (SAP)
Printservices
Dienst Media en Leren
Open Data
Mobile Learning

Vergaderingen
WEBSITE
www.stura.be

Algemene Vergadering Studentenraad KU
Leuven
Algemeen Bureau Studentenraad KU Leuven

Tweewekelijks
Tweewekelijks
5 x per jaar

ICT Stuurgroep KU Leuven
Overleg Informatiearchitecten
Prioriteitencommissie

5 x per jaar
2 x per jaar
2 x per jaar

Stuurgroep Agora
Stuurgroep LIMEL
Vormingslunch (aangeraden)
Vrij om andere interne en externe vergaderingen
mee te volgen

2 x per jaar
Twee- à driewekelijks

Je helpt bovendien bij evenementen (studentenwelkom, stuverwelkom, STAP's,
congressen en andere initiatieven).

Profiel
Je bent een teamplayer. Je hebt interesse voor studentenvertegenwoordiging. Je hebt zin om je in te
werken in diverse dossiers en die tot op het bot uit te pluizen. Je hebt abstract-denkvermogen en de
skills om standpunten over te brengen aan een (grote) groep of bent bereid hierin te groeien. Je hebt
een hart voor de studentenraad. Je bent bereid om hard en efficiënt te werken, ook als dat op de
achtergrond is.

Competenties/ervaring

Je kan je snel inwerken in nieuwe structuren.
Je bent in staat complexe materie samen te vatten en in duidelijke en heldere taal neer te schrijven.
Je bent in staat een standpunt over te brengen aan een groep, zowel aan beleid als aan
studentenvertegenwoordigers.
Je kan samenwerken en communiceren aan anderen waarmee je bezig bent. Je kan in groep
bijleren, hulp vragen en anderen verder helpen met hun taken wanneer ze dat vragen.
Eerdere ervaringen met vertegenwoordiging is een pluspunt, maar geen noodzaak.

Incompatibiliteit
Een mandaat binnen de Studentenraad KU Leuven is voor iedereen die dat academiejaar een student
aan de KU Leuven is (tenminste 27 studiepunten). Je mandaat bij de Studentenraad is niet
combineerbaar met een Studentenjob die actief contact heeft met het beleid of aanleunt bij het beleid
(bijvoorbeeld: dienst communicatie KU Leuven, facultaire onderwijsondersteuner,...). Bij twijfel of
mogelijk belangenconflict, aangeven bij de Studentenraad.

Aantal plaatsen
Er is één plaats

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

