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1.

Verslag Collegevergadering d.d. 24 augustus 2015
Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2.

Mededelingen
Van Velzen geeft aan dat het wekelijkse Academische Uurtje standaard op maandag van 13.3014.30 uur plaatsvindt (meestal in de hal van het Maagdenhuis), met uitzondering van maandag
14 september en maandag 16 november a.s. Op deze data zal de bijeenkomst worden
verschoven naar 12.00-13.00 uur. Het Academisch Uurtje op maandag 19 oktober komt
bovendien te vervallen.

3.

Hervormingsagenda
Van den Boom heeft zich op de hoogte gesteld van de voortgang omtrent de commissie
Financiën. De gesprekken hierover met de rompcommissie verliepen in goede sfeer.
Het College van Bestuur staat stil bij het programma van de Opening Academisch Jaar die
later vandaag plaatsvindt en de ontstane situatie omtrent de eerder geplande bijdrage van
de CSR tijdens dat programma in het bijzonder. Getracht wordt om – nog vóór de opening
– een afspraak in te plannen met de voorzitter van de studentenraad. Daarnaast wordt
afgesproken dat er een evaluatie van de (voorbereiding van de) Opening Academisch Jaar
zal plaatsvinden.

4.

Benoeming hoogleraar Nationaal en Internationaal Insolventierecht
Het College van Bestuur stemt in met de benoeming van de heer dr. R.J. de Weijs tot
hoogleraar op het gebied van Nationaal en Internationaal Insolventierecht in de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid voor 30,4/38e deel van de volledige werktijd en voor een periode van vijf
jaar.

5.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Het College van Bestuur stelt het voorliggende nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid UvAHvA met inbegrip van enkele (tekstuele) aanpassingen vast. Na aanpassing van de tekst zal het
beleid buiten vergadering definitief door het College worden vastgesteld.
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6.

Samenwerkingsovereenkomst Amsterdamse Universiteits-Vereniging – UvA
In aanmerking nemende dat de UvA en de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) op
het gebied van alumnirelaties overeenkomstige doelstellingen nastreven en uit dien hoofde al
jaren samenwerken, stemt het College van Bestuur in met het voorstel om deze samenwerking
te formaliseren en voorliggende samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

7.

Takenpakket studentenassessor College van Bestuur
Het College van Bestuur bespreekt voorliggende memo over de hoofdlijnen van het
takenpakket van de studentassessor, die gebaseerd zijn op de in de wervingstekst opgenomen
verantwoordelijkheden. Daarbij wordt uitgegaan van een adviesrol van de studentassessor aan
het College van Bestuur. Desgevraagd geeft Schmidt aan zich te kunnen vinden in deze
hoofdlijnen. Verder geeft zij aan zich voornamelijk te willen focussen op die onderwerpen die
de academische gemeenschap en studenten van de UvA direct aangaan. Daarnaast wordt
afgesproken dat Schmidt in principe aan kan schuiven bij alle bestuurlijke overleggen.

8.

Bestuurlijke overleggen
a) Timetable medezeggenschap: De bespreking van de jaarplanning voor 2015 leidt niet tot
verdere opmerkingen.
b) Timetable Raden van Toezicht UvA-HvA: De bespreking van de jaarplanning voor 2015
leidt niet tot verdere opmerkingen.
c) Agenda Raden van Toezicht UvA-HvA d.d. 4 september 2015: De Collegeleden maken
afspraken over wie van hen de geagendeerde presentaties voor zijn of haar rekening neemt.
d) Outline werkbezoek aan bètafaculteiten door Colleges van Bestuur UvA-HvA en VU
d.d. 7 september 2015: De bespreking van de outline van het werkbezoek leidt niet tot
verdere opmerkingen.
e) Conceptagenda CBO UvA d.d. 17 september 2015: De conceptagenda wordt
aangehouden en dient opnieuw te worden bekeken.
f) Conceptagenda gezamenlijke vergadering Colleges van Bestuur UvA-HvA en VU d.d.
24 september 2015: De bespreking van de conceptagenda leidt niet tot verdere
opmerkingen of aanpassingen.

9.

Aandachtspunten- en actielijsten
a. Aandachtspuntenlijst: De bespreking van de aandachtspuntenlijst leidt niet tot verdere
opmerkingen.
b. Timetable Collegevergaderingen: De bespreking van de timetable leidt niet tot verdere
opmerkingen.

10. Rondvraag
Van Velzen meldt dat vanaf deze week de vastgestelde agenda en het verslag van de
Collegevergadering wekelijks gepubliceerd zullen worden op de website van de UvA
(http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/college-van-bestuur/verslagen-cvbvergadering/verslagen-cvb-vergadering.html).
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