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POFU UPDATE IV
Regeling toptalenten in Sport en
Kunst
Tijdens de afgelopen cyclus heeft de
USR ingestemd met de vernieuwde
Regeling toptalenten in Sport en Kunst.
De vernieuwde regeling maakt het voor
toptalenten in sport of kunst
eenvoudiger om hun talent in de
praktijk te brengen én te studeren aan
de Radboud Universiteit (RU).
Dergelijke studenten kunnen
bijvoorbeeld bepaalde voorzieningen
krijgen om het studeren te

Notitie sociale veiligheid
Afgelopen cyclus heeft de USR een notitie over
sociale veiligheid ingediend. Hier doet de USR

vereenvoudigen.

zes aanbevelingen om sociale veiligheid op de

Certificaat bestuurs- en

terugkerende enquête, een vaste werkgroep

medezeggenschapswerk
Ook heeft de USR ingestemd met de

RU te verbeteren. Denk aan een jaarlijks
en een coördinator sociale veiligheid. De
aanbevelingen zijn intern bij de RU onderzocht

vernieuwde regeling voor het certificaat en worden komende cyclus teruggekoppeld.
voor bestuurs- en
medezeggenschapswerk.
Studentbestuurders en
medezeggenschappers die zich
inzetten voor hun medestudent
kunnen op deze manier een certificaat
aanvragen als blijk van waardering voor
hun inzet.
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met pofu@csnijmegen.nl of app/bel naar 06-81691750
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Interfacultair onderwijs
Vanuit de interne werkgroep Education
& IT ben ik betrokken bij het
interfacultaire onderwijs. Interfacultair
onderwijs is het volgen van verschillende
cursussen aan andere faculteiten. Dit
kan bijvoorbeeld door zelf verschillende
cursussen te volgen of door een minor.
In de praktijk levert dit een aantal
knelpunten op: gebrekkige
informatievoorzieningen, dubbele
tentamens, etc.
Mocht je ervaringen hebben met
interfacultair onderwijs, zowel positief als
negatief, neem dan contact met me op!

Volgende cyclus
Tijdens de aprilcyclus zullen de volgende
onderwerpen worden besproken in de
Gezamenlijke Vergadering (GV):
Gedragscode werknemers
Campusplan
Update duurzaamheidskalender
Notitie sociale veiligheid
Project Studentenbegeleiding 2023
Studentenstatuut
Evaluatie verhoging instellingscollegegelden
Diversity, Equity and Inclusion plan (nieuwe
versie)

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met pofu@csnijmegen.nl of app/bel naar 06-81691750

