MANDAATFICHE
Academische Raad
De Academische Raad is een mandaat dat naast vertegenwoordiging in
de Academische Raad zelf en in je eigen groepsbestuur ook een
belangrijke taak inhoudt binnen het bureau van de Studentenraad KU
Leuven. De Academische Raad zelf is het hoogste beslissingsorgaan aan
de KU Leuven. Samen met de rector, de vicerectoren, de algemeen
beheerder, academisch beheerders, alle decanen en vertegenwoordigers
van het ZAP en het ATP zit je rond de tafel over de lange termijnvisie van
de KU Leuven en dat voor zowel onderwijs als onderzoek en financiering
(allocatiemodel, kwaliteitszorg, eredoctoraten, leercentra en
bibliotheken…). Die functie houdt in dat je standpunten op een
berekende en genuanceerde manier kan overbrengen naar
beleidsmakers. Je bent een gezicht voor de Studentenraad en bent
vertrouwd met het protocol dat geldt in de academische wereld.
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Studentenraad KU
Leuven 's Meiersstraat 5
3000 Leuven
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info@stura.be
+3216 855 552

Als groepsbestuurder ben je luisterend oor voor de problemen en
bezorgdheden van de vertegenwoordigers uit jouw groep. Daartoe
organiseer je groepsoverleg die informeren, maar vooral ook
samenbrengen en een band creëren.
Binnen de Studentenraad ben je de inhoudelijke steunpoot voor de RvB.
Je denkt mee aan de strategie, de visie en het beleid van
de Studentenraad. Bovendien steek je de handen mee uit de mouwen op
evenementen van de Studentenraad en neemt daarin graag
verantwoordelijkheid op (Patroonsfeest, Nacht van de POC,
Stuverwelkom, vormingsavonden…) . Die steun vertaal je naar het bureau
in een trekkersrol. Je neemt mandatarissen mee op sleeptouw, je leert
hen nota’s samenvatten, schrijven en presenteren. Je behoudt het
overzicht over de dossiers en brengt het Algemeen Bureau hiervan op de
hoogte.
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Vrij om andere interne en externe
vergaderingen mee te volgen

Verder help je bij evenementen (studentenwelkom, stuverwelkom, patroonsfeest, STAP's,
congressen en andere initiatieven)

Profiel

Je bent een leidersfiguur en een luisterend oor. Je bent genuanceerd, beredeneerd
en gedistingeerd. Je bent een vlotte communicator, maar tegelijk subtiel met het
vermogen om te weten wanneer je beter niet praat. Verantwoordelijkheid schrikt je
niet af, je wilt graag een serieus engagement op jou nemen en doet daarvoor de
nodige opofferingen. Je bent betrouwbaar en kan zelfstandig werken. Je hebt het
enthousiasme om de rest van de groep op sleeptouw te nemen en te motiveren.

Competenties/ervaring
Je kan een plan organiseren en coachen.
Je kan zelfstandig een project uitwerken en gericht vragen stellen.
Je bent in staat complexe materie samen te vatten en in duidelijke 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 een team laten groeien en bijleren.
Je ziet werk en kan ondersteunen zonder dat je dat expliciet gevraagd wordt.
Eerdere ervaring met vertegenwoordiging en Studentenraad KU Leuven is een
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). Wanneer je
de afgelopen twee academiejaren niet telkens op z’n minst 54 studiepunten hebt
behaald, kom je niet in aanmerking voor het mandaat.
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

1 student uit Groep Humane Wetenschappen
1 student uit Groep Wetenschap & Technologie
1 student uit Groep Biomedische Wetenschappen

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

