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VERKIEZINGSREGLEMENT STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS IN DE ONDERWIJSRAAD
I Verdeling van de mandaten
Art. 1 De mandaten voor de Onderwijsraad worden als volgt verdeeld:
• het Bestuurslid Onderwijs van de Gentse Studentenraad;
• een studentenvertegenwoordiger uit de Raad van Bestuur, voorgedragen door de
studentenvertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur; deze kandidatuur dient beves gd te worden door de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad;
• zeven of acht1 studenten verkozen door de Algemene Vergadering van de Gentse
Studentenraad.
Art. 2 De mandaten worden verdeeld onder de alfawetenschappen (α)2 bètawetenschappen
(β)3 en gammawetenschappen (γ)4 , bij voorkeur volgens volgende richtlijn.
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Art. 3 De Facultaire Studentenraden hebben tot taak om binnen hun faculteit te zoeken naar
geschikte kandidaten en deze in te lichten over de in te vullen mandaten binnen de Onderwijsraad.

II Kandidaatstelling
Art. 4 Een func eproﬁel wordt door het Dagelijks Bestuur van de Gentse Studentenraad opgesteld, de kandidaatstudentenvertegenwoordiger dient hieraan te voldoen.

III Verkiezingsprocedure
Art. 5 Alle kandidaten worden opgelijst op stembrieven. De stemgerech gde leden van de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad brengen even veel stemmen uit als
er in te vullen mandaten zijn.
Art. 6 Een kandidaat is verkozen van zodra hij een gewone meerderheid van de stemmen behaalt.
Art. 7 Indien er meer kandidaten dan het aantal beschikbare mandaten de vereiste meerderheid
halen dan worden de kandidaten gerangschikt volgens het aantal behaalde stemmen. De
kandidaten met het meest behaalde stemmen, wordt bij voorrang verkozen.
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Dit is a ankelijk van de genderquota in de Onderwijsraad.
Zijnde de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Le eren en Wijsbegeerte, Pyschologie en Pedagogische Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Poli eke en Sociale Wetenschappen
Zijnde de faculteiten Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
Zijnde de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde en Farmaceu sche Wetenschappen
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IV Ontze en uit mandaat
Art. 8 Een verkozen studentenvertegenwoordiger van de onderwijsraad kan uit zijn/haar mandaat ontzet worden door de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad, indien
hij twee maal niet aanwezig is op de Werkgroep Onderwijs en/of de Onderwijsraad. De
andere studentenvertegenwoordigers in de Onderwijsraad oordelen over de gegrondheid van de afwezigheid.
Art. 9 Indien de andere studentenvertegenwoordigers in de Onderwijsraad oordelen dat de
afwezigheid ongegrond is, licht het Bestuurslid Onderwijs van de Gentse Studentenraad
de Algemene Vergadering in. Na inlich ng van de verkozen studentenvertegenwoordiger
die in de situa e zoals bedoeld in ar kel 8 verkeerd over de gevolgen van deze situa e
en na het horen van deze studentenvertegenwoordiger door de Algemene Vergadering,
kan de Algemene Vergadering beslissen om over te gaan tot de verkiezing van een nieuwe studentenvertegenwoordiger overeenkoms g de bepalingen van dit reglement. De
studentenvertegenwoordiger die niet aanwezig is op de eerstvolgende Algemene Vergadering nadat hij is ingelicht, verliest zijn recht gehoord te worden.
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