raatd

“Lichte lectuur voor op het kleinste kamertje”										

De Pleekrant is nieuw! Opmerkingen? Suggesties? Mail ons!

Pleekrant

De pleekrant verschijnt zeven keer per jaar AKKUraatd 14/15: Sterre van den Berg, Joëlla Bomgaars , Jordy Davelaar, Nina den Elzen, Bas Romeijn, Ewoud Stütterheim, Elske Tjepkema, Anna Verhoek & Daan Verwaaij

Kookt je pan wel eens over als je groenten kookt? Een klontje boter bij het water
in de pan is de oplossing!

www.fb.com/akkuraatd
@AKKUraatd
www.akkuraatd.nl

Wat springt als het loopt en zit als het
stilstaat?

akkuraatd@studentenvakbondakku.nl

Goede raatd!

Het antwoord lees je op onze site!

Online

AKKUraatdsel!?

Tijd voor actie!
AKKUraatd zoekt opvolgers!

Zoek de 5 verschillen!
De oplossing vind je op de site.

Wil jij supergraag jouw goede ideeën uitgevoerd zien worden op de
hele universiteit? Of zit jouw bestuursjaar er bijna op en ben je bang
voor het ‘zwarte gat’? Help AKKUraatd dan komend jaar!
We zijn pas halverwege het collegejaar, maar alweer druk op zoek
naar opvolgers. Zoals elk jaar zoeken we mensen die namens AKKUraatd de Universitaire Studentenraad (USR) in willen,  maar ook
mensen die wat meer achter de schermen de fractie versterken.
In de USR ben je actief bezig met het beleid van de universiteit. Je
zit aan tafel met de Ondernemingsraad (OR) en het College van
Bestuur (CvB) om samen na te denken over de plannen voor de
universiteit. Dat werkt twee kanten op: je reageert op plannen die
het CvB heeft, maar met de USR en de OR leg je ook je eigen ideeën
bij het CvB op tafel. Dit reageren en inbrengen van ideeën gebeurt
vanuit een aantal commissies, waarvan je zelf bepaald in hoeveel je
zitting neemt. Er is dus altijd wel een commissie waar jij je ei kwijt
kunt.
Lijkt het jou superleuk om actief te zijn in de medezeggenschap,
maar heb je komend jaar niet zo heel veel tijd voor de USR? Er zijn
genoeg andere dingen die je kunt doen bij AKKUraatd. Zo maken
we een aantal keer per jaar de pleekrant, schrijven we opiniestukken, organiseren we debatten en nog veel meer. Alleen je mening
geven over actuele zaken op de universiteit is voor ons al superbelangrijk!
Wil jij actief worden bij AKKUraatd of gewoon meer informatie?
Kijk dan ook even op onze website, kom naar een activiteit of fractievergadering of spreek ons gewoon eens aan. Hopelijk tot snel!
Vul de Sudoku om de beurt in met
je ganggenoten!

Hoe zit het nou: judicia
Begin december kreeg de USR een brief waarin het College van Bestuur (CvB) meldde dat
zij een ‘bindende richtlijn’ uitvaardigden met
betrekking tot de judicia. Het CvB vond dat
er te veel verschil was in de regeling tussen
faculteiten en heeft daarop besloten dit gelijk
te trekken, zonder daarvoor met de medezeggenschap te spreken. Het plan was voortaan
geen ‘bene meritum’ of ‘summa cum laude’
meer op je diploma te zetten, zelfs niet voor
studenten die al bezig zijn aan hun studie.

laude’ blijft hierin behouden en herkansingsmogelijkheden zijn eerlijker geregeld.
Het voorstel is ondertussen besproken door
de decanen en de eerste reacties zijn positief!
Er is dus nog een goede kans dat studenten
die nu uitzicht hadden op een judicium deze
alsnog zullen krijgen en dat de regeling zoals
hij door de studenten opgesteld is, wordt aangenomen.

Houd voor verdere ontwikkelingen hierover
We waren uiteraard niet blij om dit te horen de facebookpagina van AKKUraatd in de
en hebben hierop actie ondernomen. Na over- gaten.
leg met alle Facultaire Studentenraden zijn tot
een overeenstemming gekomen die gunstiger
is voor studenten: het judicium ‘summa cum

