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Goedkeuring Agenda

De agenda wordt goedgekeurd.
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Het verslag wordt goedgekeurd.
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Het verslag wordt goedgekeurd.
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Meldingen en updates

• Blokken aan de KU Leuven:
• Online Docentenevaluatie:
Onze faculteit had een respons van meer dan 50%!
• LuCi test:
Uit onderzoek blijkt dat je de academische competenties van studenten kan voorspellen aan de hand van
hun taalvaardigheid. De KU Leuven heeft een test gemaakt om dit te onderzoeken.
• Entrepreneurship:
Er komen verschillende nieuwe opties om het ondernemerschap te stimuleren onder de studenten. Het zou
mogelijk worden om een stage zoals bij AFC in te schrijven in je studieprogramma voor 3 studiepunten.
Ook het vak bedrijfskunde in 3de bachelor zal uitgebreid worden naar bedrijfskunde en entrepreneurship.
• Veto-artikel:
De faculteit stond in veto omdat we 6000 gaan vragen aan niet Europese studenten. Het leek alsof er ruzie
was op de FPOC maar dat viel wel mee, het was niet meer dan een levendige discussie.
• Masterkeuzeavond:
Het was masterkeuzeavond, wat vond iedereen? De faculteit vond het opvallend dat er zo weinig mensen
bleven napraten. Dit kan wijzen op de goede kwaliteit van de infosessies.
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Regeling 2de zit voor exchangeprogramma’s zoals Erasmus, Dual degrees,...

Momenteel kunnen afstuderende masterstudenten een vak waar ze een onvoldoende hebben behaald opnieuw
afleggen in juni, zodat ze tijdig afstuderen en ze alsnog sneller op de arbeidsmarkt komen. De 2de zit kan
problemen met zich meebrengen voor studenten die naar het buitenland willen vertrekken en de faculteit wil
hun opties nog eens herbekijken.
Er is ook een probleem dat de deliberatie niet op tijd is afgerond. Zelfs al kom je heen en weer mag je niet
beginnen aann je Erasmus opleiding, omdat je je punten niet weet.
Een algemene regel is gewenst, maar is het de moeite om de hele deliberatie machine in gang te zetten voor een
paar studenten? Hoe groot is dit probleem eigenlijk? Hoeveel studenten hebben vandaag problemen?
Het is sowieso niet slecht indien VTK meewerkt aan een algemene regel. Liefst ook rekening houden met stages
en niet alleen met Erasmus.
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Ombudswerking en examenfaciliteiten

In het eerste jaar is er een probleem, omdat er niet genoeg communicatie is.
Studenten in de derde fase die nog vakken hebben uit de tweede fase moeten naar 2 verschillende ombudsen
gaan.
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Bij werktuigkunde zit de ombuds niet op de POC, dit zou wel moeten.
Er moet misschien gevraagd worden aan ICTS of dit niet via KULoket geregeld kan worden.
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Diversiteit

Er is kritiek gekomen op een evenement dat georganiseerd werd door LBK en Appolloon. Dit evenement zou
niet vrouwvriendelijk zijn.
Er volgt een discussie over of VTK zich wel moet bezig houden met het organiseren van evenementen waar
maar 1 bepaalde groep naartoe mag komen (Hoja-, eetcantus, ...).
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Update POC’s

POC ELEK: De internationals klagen dat de werklast enorm groot is omdat zij een vak Nederlands opnemen
in het eerste semester. Er wordt gevraagd naar eens soort buddy systeem binnen de internationals zodat de
kennis over bepaalde vakken kan doorgegeven worden. Ook hulp bij het invullen van de documenten enz. zou zo
aangeboden kunnen worden. Internationaal bekijkt het samen met de faculteit. De vraag naar een Engelstalige
versie van de VTK Wiki wordt nogmaals benadrukt.
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Varia

Nihil
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Rondvraag

• De proffentap was heel leuk!
• Doet elke POC momenteel aan curriculum mapping?
Ja!
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