MANDAATFICHE
Voorzitter

ADRES
Studentenraad KU
Leuven 's Meiersstraat 5
3000 Leuven

CONTACT
info@stura.be
+3216 855 552

WEBSITE
www.stura.be

De voorzitter staat aan het hoofd van de organisatie. Hij
of zij zorgt ervoor dat de Studentenraad draaiende blijft.
Hij/zij verzekert de werking van de Studentenraad in zijn
geheel, werft en coördineert de stafmedewerkers,
vertegenwoordigt de Studentenraad naar buiten toe en
denkt aan de werking op lange termijn. De voorzitter is
de belichaming en het aanspreekpunt van de organisatie
voor pers en media. Daarnaast vertegenwoordigt hij/zij
als student-bestuurder alle studenten van de KU Leuven
in het Gemeenschappelijk Bureau en de Raad van
Bestuur van de KU Leuven. De voorzitter zetelt ook in de
overkoepelende StuVoRaad en is daarom ook lid van de
deelstuvoraad op eigen campus van de KU Leuven.

Vergaderingen
Raad van Bestuur Studentenraad KU
Leuven
Algemene Vergadering Studentenraad KU
Leuven

Tweewekelijks
Tweewekelijks

Algemeen Bureau Studentenraad KU
Leuven

Tweewekelijks

STOF

Tweewekelijks

Gemeenschappelijk Bureau KU Leuven

3 x maand

Raad van Bestuur KU Leuven

1 x maand

Overkoepelende/decretale StuVoRaad

Maandelijks

Algemene Vergadering Vlaamse
Vereniging van Studenten

Maandelijks

Andere interne en externe vergaderingen
mee te volgen

Wat wordt er van jou verwacht?
Een jaar fulltime vrijwilligerswerk
Loyaliteit naar de Studentenraad toe
Groot verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit en visie
Voldoende communicatieve vaardigheden, tact en zin voor compromis
Bereid om lobbywerk te verrichten
Goede relaties onderhouden met studentenraden en facultaire overlegorganen
Een onvermoeibare intrinsieke motivatie
In de voorbije twee academiejaren ten minste 54 studiepunten hebben behaald
aan de universiteit (cf. Organiek Reglement over Samenstelling Raad van
Bestuur KU Leuven)

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 het (studenten)beleid van de KU Leuven mee te vormen

Verkiezing
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

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

