Wie zijn we en wat doen we?
De Faculteitsraad FDMCI houdt zich actief bezig met het beleid van de faculteit en opereert daarom op het niveau van
de decaan en het faculteitsmanagementteam. De negen gekozen studenten en medewerkers geven gezamenlijk
adviezen wanneer nodig, en spelen een belangrijke rol op een aantal zaken met instemmingsrecht. Ook stellen wij
onze raadleden voor op Facebook, dus neem een kijk op: https://www.facebook.com/FMR.FDMCI/
Met deze nieuwsbrief willen wij onze studenten en medewerkers informeren met welke zaken wij ons bezig houden.
Natuurlijk kun je altijd op de hoogte blijven van actuele punten op onze Facebook!
Nieuwe deeltijd CO/MIC
Opleidingsmanagers van CO-MIC vroeg de faculteitsraad FDMCI om een instemmingsverzoek tot het beëindigen van
de deeltijdvariant van de CO-opleiding en de hervorming van de deeltijdvariant van MIC. De faculteitsraad FDMCI is
gezamenlijk tot een positief resultaat gekomen. De opleidingsmanagers zijn zeer tevreden over de samenwerking met
de OC’s en FMR: ‘Deze dialoog heeft geleid tot voortschrijdend inzicht met als gevolg een verbeterd voorstel’.
Studentassessor
De studentassessor is een nieuwe functie is binnen deze organisatie. Er is op centraal niveau al een studentassessor
ingevoerd. De faculteitsraad Digitale Media & Creatieve industrie geeft advies om eerst de evaluatie van het centrale
niveau af te wachten alvorens de assessor op faculteitsniveau in te voeren.
Auteursrecht
Zoals velen van jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben, zijn er maatregelen getroffen wat betreft auteursrecht. Dit
heeft als gevolg dat alles wat op MijnHvA staat (waaronder powerpoints) voorzien moeten worden van een
bronnenlijst. Veel van het lesmateriaal is offline gehaald waardoor studenten essentiële informatie missen. De
studenten van de faculteitsraad FDMCI hebben hierover een mail gestuurd naar de decaan FDMCI.
€1500 voor jouw kleinschalige onderwijsinitiatief
Dit kalenderjaar is er €10.000 beschikbaar om te experimenteren met kleinschalige onderwijsinitiatieven. We zijn op
zoek naar vernieuwende ideeën die het onderwijs van onze faculteit een innoverende boost geven. Docenten en
medewerkers kunnen geld aanvragen, maar ook studenten kunnen een project voorstellen. Per initiatief is maximaal
€1500 beschikbaar. Op het aanvraagformulier staan ook de criteria, die kun je hier downloaden:
http://www.fmr-fdmci.nl/wordpress/wp-content/uploads/Aanvraagformulier-Kleinschalig-onderwijsinitiatief-2017-r1.docx
Rooster
Het rooster van de FMR FDMCI is nu beschikbaar via rooster.hva.nl. Hierin staan alle vergaderdata van de FMR. Wil
je een vergadering bijwonen? Meld je aan via fmr-fdmci@hva.nl.
Laatste blok
De faculteitsraad wenst jullie allemaal veel succes bij dit laatste blok van studiejaar 2016/2017. De zomervakantie is in
zicht!

