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Studenten hebben wat te vertellen op de UT. Sterker nog: ze hebben rechtstreeks invloed op het beleid van de
UT. Namelijk:
a. via de universiteitsraad op de koers die het College van Bestuur uitzet voor de instelling als geheel
b. via de faculteitsraden en opleidingscommissies op het beleid van de eigen faculteit en opleiding
Daarnaast is de invloed van studenten ook georganiseerd via de Student Union (SU). De Student Union bepaalt
het beleid ten aanzien van de studentenvoorzieningen.
Voor de studenten zijn sport, cultuur, studie en gezelligheid vooral georganiseerd in studentenverenigingen, die
via koepels weer onder het bestuur van de SU vallen.
De Centrale Commissie Onderwijs (CCO) adviseert het College van Bestuur over onderwijszaken. In de CCO zijn
naast de opleidingsdirecteuren ook studenten vertegenwoordigd. Deze worden voor 1 jaar benoemd op voordracht van de Universiteitsraad.
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Universiteitsraad (UR)
De Universiteitsraad bestaat uit negen gekozen medewerkers en negen gekozen
studenten. Het College van Bestuur heeft op veel punten de instemming van de
UR nodig, bijvoorbeeld:
• het strategisch plan en de bestuurlijke agenda voor de komende jaren
• het starten of beëindigen van opleidingen, bijvoorbeeld in 3TU-verband
• regelingen die de rechten van de studenten vastleggen
• beleid dat invloed heeft op de onderwijskwaliteit
• onderwijsbeleid, zoals het invoeren van het bindend studieadvies

Verder kan de UR gevraagd en ongevraagd advies geven. Het college is verplicht op deze adviezen te reageren.
Voor de studentenzetels in de UR worden eens per jaar in mei verkiezingen gehouden. Alle UT-studenten krijgen
automatisch een oproep om elektronisch hun stem uit te brengen. Je kunt je kandidaat stellen via een kieslijst
van een universiteitsraadspartij.

Faculteitsraad (FR)
Elke faculteitsraad bestaat uit evenveel medewerkers als studenten. De FR is het hoogste medezeggenschaps
orgaan in de faculteit en overlegt met de decaan over het facultaire beleid:
•	de onderwijs- en examenregeling (OER): daarin zijn de doelstellingen van de opleiding vastgelegd en,
bijvoorbeeld, het aantal tentamenmogelijkheden en de nakijktermijn
•	de (onderwijs)voorzieningen binnen de faculteit
Personeelsleden worden voor twee jaar en studenten voor één jaar gekozen.

Opleidingscommissie (OLC)
Elke opleiding binnen een faculteit heeft een opleidingscommissie die voor de helft uit personeel en voor de helft
uit studenten bestaat. De opleidingscommissie adviseert de opleidingsdirecteur over:
• de inhoud van de opleiding
• de onderwijs- en examenregeling
• de vakevaluaties en de accreditatie van de opleiding
De studenten in de OLC worden benoemd door de decaan, meestal op voordracht van de faculteitsraad en/of de
studievereniging.

Laat van je
horen!
Voor meer informatie over de UR, de UR-partijen, en voor de websites
van de faculteitsraden en opleidingscommissies zie:

http://medezeggenschap.utwente.nl

