Medezeggenschap voor studenten!
Laat horen wat je van je studie, faculteit of de UT vindt!
In mei 2011, vinden de verkiezingen voor de Faculteitsraden (FR) en
Universiteitsraad (UR) plaats. Als student kan je hierin plaatsnemen voor één jaar en
zo invloed uitoefenen op de beslissingen van het faculteitsbestuur of College van
Bestuur. Als raadslid vergader je regelmatig met de decaan of leden van het College.
Medezeggenschap is nuttig!
In tegenstelling tot wat wel eens wordt beweerd (“Je praat een beetje mee, maar ze
doen vervolgens toch wat ze al van plan waren”), kun je namens je achterban in een
raad echte invloed uitoefenen. Uiteraard met goede argumenten of nieuwe ideeën.
Maar je kunt je argumenten ook kracht bijzetten via het advies- en instemmingsrecht.
Niet instemmen betekent immers dat het management zijn voorstel niet kan
uitvoeren: de raad is het enige onafhankelijke orgaan dat hij moet overtuigen, vaak
door aanpassing, verbetering of uitwerking van een plan. Voorbeelden van
instemmingsonderwerpen zijn het strategieplan / instellingsplan,
studentenvoorzieningen en het Onderwijs en ExamenReglement.
Medezeggenschap is leuk!
In een raad verbreed je niet alleen je blik als het om beleid gaat, maar ook als het om
mensen gaat. Je leert medestudenten, medewerkers, hun drijfveren en hun belangen
kennen en in discussies speelt belangenafweging bij de keuzes een belangrijke rol.
Niet alleen een leerzame, maar ook een leuke ervaring! Binnen de UT wisselen
raden onderling ervaringen en opvattingen uit over belangrijke onderwerpen en de
Universiteitsraad heeft een geregeld contact met collega’s en bestuurders in
Eindhoven en Delft om de 3TU-plannen door te spreken.
Dus: stel je kandidaat, richt een eigen partij op en stem!
Als je overweegt je kandidaat te stellen, neem dan contact op met de zittende raad
om te informeren naar praktische zaken als vergadertijdstippen en de eventuele
compensatie die je krijgt voor je medezeggenschapswerk. Ook is het mogelijk om je
eigen partij op te richten als je een ander geluid wil laten horen, de zittende raad kan
je hier goed op weg helpen en juicht nieuwe initiatieven toe. Je kunt jezelf kandidaat
stellen tot eind maart, zoals het stembureau bekend heeft gemaakt. Voor de precieze
data, zie het tijdschema.
Met vriendelijke groet,
De studenten van de Universiteitsraad,
David, Anne, Eva, Sjoerd, Beer, George, Miranda, Ellen, Pieter

Ga voor meer informatie naar http://medezeggenschap.utwente.nl/
Voor de websites van de huidige fracties van de Universiteitsraad zie
http://www.cc.utwente.nl en http://www.ureka.utwente.nl of http://www.pvdut.nl/

