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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. Update UvA Matching (bijlage: nazending) <5 min> Informerend  
De CSR krijgt een update over de stand van zaken van UvA matching. 

7. Examencommissies (bijlage: agendastuk examencommissies & conceptbrief) <20 min> 
Besluitvormend  
De CSR besluit de brief betreffende examencommissies al dan niet te versturen aan het College. 

8. FNWI visie harmonisatie VU (bijlage: agendastuk visie & visiestuk) <20 min> 
Besluitvormend  
De CSR bekijkt welke actiepunten hij kan halen uit het visiestuk van de FSR-FNWI. 

9. Examendata (bijlage: nazending) <20 min> Besluitvormend  
De CSR besluit de brief betreffende instemming technische wijziging van de MOER betreffende 
examendata al dan niet te versturen aan het College. 

10. Instellingsplan (bijlage: agendastuk Instellingsplan en deelonderwerpen) <70 min> 
Besluitvormend 
De CSR bespreekt zijn input voor het instellingsplan in vier thema’s: 

- Onderwijskwaliteit <10 min> 
- Internationalisering <10 min> (brief nazending) 
- Science in Transition <10 min> 
- Medezeggenschap & zeggenschap <10 min>  
- Digitalisering <10 min>   (nazending) 
- Student experience <10 min) (nazending)  
- Indienen bij CvB <10min>  

 

11. CSR in de media (5 min)  

12. Wvttk 

13. Rondvraag   
 

 

 
Agenda van de CSR vergadering 

       

 Datum 26 maart 2014 Locatie CREA, 3.12 
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