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Conceptagenda 
 

Opening 

1. Post (5 min) 

2. Vaststellen verslag en doornemen actielijst (5 min) (bijlage: Verslag CSR PV 160120)  

3. Mededelingen (5 min) 

4. Update dagelijks bestuur, commissies, afgevaardigden en studentassessor (5 min) 

5. Vaststellen agenda (5 min)   

6. Petitie Turkse academici (10 min) besluitvormend (nazending: vergaderstuk) 

De CSR neemt een besluit over het tekenen van een petitie  om Turkse academici te steunen.  

7. Ongevraagd advies UvA holding (15 min) oordeelvormend/besluitvormend (bijlage: 

conceptbrief)  

De CSR neemt een besluit over het versturen van een ongevraagd advies over UvA Holding.   

8. Huishoudelijk Regelement GV (15 min) oordeelvormend (nazending: vergaderstuk) 

De CSR inventariseert welke artikelen aangepast dienen te worden in het Huishoudelijk Reglement  van 

de GV om meer duidelijkheid te creëren over de richtlijnen voor e-mailstemmingen.   

9. Evaluatieweekend CSR (15 min) besluitvormend (nazending: vergaderstuk) 

De CSR besluit of hij budget vrij wil maken voor een feedbacktraining tijdens het evaluatieweekend. 

10. Benoeming decaan FGw (15 min) besluitvormend (bijlagen: vergaderstuk & conceptbrief) 

De CSR neemt een besluit over het versturen van een ongevraagd advies over de benoemingsprocedure 

voor de nieuwe decaan van FGw.  

11. Flexstuderen (30 min) besluitvormend (bijlage: geen) 

De CSR besluit wie in de werkgroep gaat voor de pilot flexstuderen.  

12. Adviesaanvraag begrotingen onderzoekscommissies (15 min) oordeelvormend (bijlage: geen) 

De CSR vormt een oordeel over het adviesverzoek betreffende de begrotingen onderzoekscommissies.  

13. Schakeltrajecten (10 min) informerend (bijlage: vergaderstuk) 

De CSR wordt geïnformeerd over de stand van zaken en toekomst van de schakeltrajecten.  

14. Presentatie tijdspad studentenraadsverkiezingen  (10 min) informerend (bijlage: tijdspad) 

De CSR wordt geïnformeerd over het tijdspad van de studentenraadsverkiezingen. 

15. Commissie Diversiteit (10 min) besluitvormend (nazending: vergaderstuk) 

De CSR neemt een besluit over de samenstelling van de commissie Diversiteit.  

16. WVTTK 

17. Rondvraag  

Sluiting 
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