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Agenda  

Opening     

1. Post  

2. Vaststellen notulen <5 min> (bijlage: Notulen) 

3. Mededelingen <5 min> 

4. Update commissies & afgevaardigden 

5. Vaststellen agenda < 10 min> 

6. Studiekeuzeadvies (bijlage: Vergaderstuk Studiekeuzeadvies & conceptbrief) <1 min> 
Besluitvormend 
De CSR besluit om zijn reactie op de regeling al dan niet te versturen aan het College. 

7. Docent van het Jaar (bijlage: nazending) <5 min> Informerend 
De CSR krijgt een update over de DvhJ-verkiezing. 

8. UB (bijlage: agendastuk Computerplekken UB & conceptbrief) <15 min> Besluitvormend 
De CSR besluit zijn ongevraagd advies computerplekken UB al dan niet te versturen aan het College. 

9. KSA (bijlage: agendastuk KSA & concept opiniestuk) <20 min> Besluitvormend 
De CSR besluit of hij het aangepaste artikel al dan niet publiceert. 

10. AUC <10 min> (bijlage: nazending) Besluitvormend   VERTROUWELIJK 
De CSR besluit de AUC student council al dan niet te ondersteunen in zijn gesprek met het College. 

11. Finale besluitvorming GV (bijlagen: Vergaderstuk finale besluitvorming II) <15 min> 
Oordeelvormend       VERTROUWELIJK 
De CSR bespreekt zijn insteek bij de finale besluitvorming van de GV betreffende de AFS. 

12. AFS debat <60 min> (bijlage: geen) Informerend   VERTROUWELIJK 
De CSR-leden wisselen hun standpunten uit over de procesmatige inbreng binnen de GV betreffende AFS. 
 

13. CSR in de media (5 min)  

14. Wvttk 

15. Rondvraag   

Sluiting 

 
Agenda van de CSR vergadering 

       

 Datum 4 december 2013 Locatie CREA, 3.12 
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