Geldig vanaf 5 maart 2019

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 bevestigd te worden door de Algemene Vergadering van de Gentse
Studentenraad;

●

zes studenten verkozen door de Algemene Vergadering van de Gentse
Studentenraad.

Niet meer dan tweederde van de effectieve leden van de studentengeleding in de
Onderwijsraad mogen personen van hetzelfde geslacht zijn.
art. 2. De mandaten uit de laatste categorie vernoemd in Art. 1 worden verdeeld onder
de alfawetenschappen (α)1, bètawetenschappen (β)2 en gammawetenschappen (γ)3,
bij voorkeur volgens volgende richtlijn.
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Zijnde de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Letteren en Wijsbegeerte, Pyschologie en
Pedagogische Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Politieke en Sociale Wetenschappen.
2
Zijnde de faculteiten Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Wetenschappen en
Bio-ingenieurswetenschappen.
3
Zijnde de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde en
Farmaceutische Wetenschappen.

De Algemene Vergadering kan alvorens over te gaan tot het verkiezen van de
studenten genoemd in art. 1, ten derde, besluiten om minstens één mandaat voor te
behouden voor elk van de drie wetenschappen. Deze beslissing wordt genomen met
een gewone meerderheid van stemmen.
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 functieprofiel wordt door het Dagelijks Bestuur van de Gentse Studentenraad
opgesteld, de kandidaatstudentenvertegenwoordiger dient hieraan te voldoen.
Kandidaten dienen hun kandidatuur aan te leveren via de procedure zoals vastgelegd
in het functieprofiel. Dit doet geen afbreuk aan de bepalingen van de statuten en het
huishoudelijk reglement.

III Verkiezingsprocedure
art. 5. Alle kandidaten worden opgelijst op stembrieven. De stemgerechtigde leden van
de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad brengen maximaal zo veel
“voor”-stemmen uit als er in te vullen mandaten zijn. Er kan “voor”, “tegen” en
“onthouding” gestemd worden.
art. 6. Een kandidaat is verkozen van zodra deze 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.

IV Ontzetten 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 deze twee maal niet aanwezig is op de werkgroep ter
voorbereiding van de Onderwijsraad en/of de Onderwijsraad zelf. 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 inlichting van de verkozen

studentenvertegenwoordiger die in de situatie zoals bedoeld in artikel 8 verkeert over
de gevolgen van deze situatie en na het horen van deze studentenvertegenwoordiger
door de Algemene Vergadering, kan de Algemene Vergadering met een absolute
meerderheid beslissen om deze studentenvertegenwoordiger uit zijn of haar
mandaat te ontzetten en kan de Algemene Vergadering beslissen om over te gaan tot
de verkiezing van een nieuwe studentenvertegenwoordiger overeenkomstig de
bepalingen van dit reglement. De studentenvertegenwoordiger die niet aanwezig is
op de eerstvolgende Algemene Vergadering nadat hij of zij is ingelicht, verliest zijn of
haar recht gehoord te worden.
art. 10. Een verkozen studentenvertegenwoordiger in de Onderwijsraad kan zelf, voor het
einde van het mandaat, beslissen om ontslag te nemen uit dit mandaat. Hiertoe moet
deze studentenvertegenwoordiger zijn of haar ontslag schriftelijk meedelen aan het
Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur meldt dit dan op de eerstvolgende
Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan hierna beslissen om over te
gaan tot de verkiezing van een nieuwe studentenvertegenwoordiger overeenkomstig
de bepalingen van dit reglement.

V Plaatsvervangende leden
art. 11.
De
Gentse
Studentenraad
kan
ook
plaatsvervangende
studentenvertegenwoordigers in de Onderwijsraad aanduiden. Kandidaten om
plaatsvervangende studentenvertegenwoordiger in de Onderwijsraad te worden,
dienen hun kandidatuur in volgens de procedure vastgelegd in het functieprofiel. Dit
doet geen afbreuk aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
De plaatsvervangende leden worden aangeduid door het Dagelijks Bestuur. De
aanduiding wordt op de eerstvolgende Algemene Vergadering na de aanduiding
meegedeeld aan de leden. De Algemene Vergadering kan met een absolute
meerderheid van stemmen een aanduiding door het Dagelijks Bestuur ongedaan
maken. Dit kan alleen gebeuren op de Algemene Vergadering waarop de aanduiding
wordt meegedeeld.
art. 12. Een plaatsvervangende studentenvertegenwoordiger in de Onderwijsraad kan
een
vergadering
van
de
Onderwijsraad
bijwonen
indien
een
studentenvertegenwoordiger in de Onderwijsraad aangeeft dat hij of zij de
vergadering niet kan bijwonen. In onderling overleg tussen de effectieve en
plaatsvervangende leden van de Onderwijsraad wordt beslist welke
plaatsvervangende leden de vergadering zullen bijwonen.
art. 13. De plaatsvervangende leden kunnen op basis van dezelfde gronden als de
effectieve leden uit hun mandaat ontzet worden. Het Dagelijks Bestuur is hiervoor
bevoegd.

