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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. Verkiezingen (bijlage: nazending) <5 min> Informerend  
De CSR krijgt een update over de stand van zaken van de studentenraadsverkiezingen. 

7. Huisvesting (bijlage: nazending) <10 min> Oordeelvormend 
De CSR geeft input voor de richting van het dossier huisvesting. 

8. Harmonisatie vakaanmeldingen (bijlage: vergaderstuk Vakaanmeldingen & 
conceptadvies) <15 min> Besluitvormend 
De CSR besluit om zijn ongevraagd advies vakaanmeldingen al dan niet te versturen aan het College. 

9. Reactie dhr. Dijkgraaf (bijlage: nazending) <15 min> Besluitvormend 
De CSR besluit al dan niet om een reactie naar buiten te brengen over uitspraken van dhr. Dijkgraaf. 

10. Harmonisatie UvA VU (bijlage: vergaderstuk UvA VU) <45 min> Oordeelvormend 
De CSR vormt een oordeel over de harmonisatie tussen de UvA en VU 

11. Doelen GSR (bijlage: vergaderstuk Doelen GSR) <20 min> Oordeelvormend 
De CSR formuleert doelen voor de GSR en bespreekt mogelijke toekomstproblemen voor de FNWI. 

12. Heidag (bijlage: vergaderstuk Heidag) <10 min> Informerend 
De CSR verzamelt input voor de heidag met de COR. 
 

13. CSR in de media (5 min)  

14. Wvttk 

15. Rondvraag   

Sluiting 

 
Agenda van de CSR vergadering 

       

 Datum 12 februari 2014 Locatie CREA, 3.12 
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