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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. UvA Q (bijlage: vergaderstuk UvA Q) <5 min> Informerend 
De CSR krijgt een update over de laatste stand van zaken betreffende UvA Q. 

7. mOERen (bijlage: Vergaderstuk mOERen & conceptbrief) <20 min> Besluitvormend 
De CSR besluit de reactie betreffende de mOERen al dan niet te versturen aan het College. 

8. Intake & Matching (bijlage: nazending) <10 min> Besluitvormend 
De CSR besluit zijn reactie betreffende studiekeuzeadvies al dan niet te versturen aan het College. 

9. Science in Transition (bijlage: vergaderstuk Science in Transition & paper) <10 min> 
Oordeelvormend 
De CSR bespreekt de organisatie van het Science in Transition debat. 

10. AFS Algemeen <10 min> (bijlage: nazending) Oordeelvormend   
De CSR bespreekt de afstemming rondom de AFS. 

11. Persbericht AFS (bijlagen: vergaderstuk persbericht AFS) <15 min> Oordeelvormend  
De CSR denkt het traject betreffende een persbericht betreffende het AFS besluit uit. 

12. Standpunt AFS FNWI brief <30 min> (bijlage: nazending) Oordeelvormend  
De CSR bereidt de GSR voor. 
 

13. CSR in de media (5 min)  

14. Wvttk 

15. Rondvraag   

Sluiting 

 
Agenda van de CSR vergadering 

       

 Datum 11 december 2013 Locatie CREA, 3.12 
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