Student Party Dante is part of the student section of the Faculty Council of Tilburg School of
Humanities and Digital Sciences (TSHD). This means that we represent the interests of the
TSHD students when it comes to policy choices in education and research areas. We find it
important to not only respond to cases the faculty board brings up, but also put new cases on
the agenda. Therefore, it is vital to stay in touch with the students we represent so that we can
detect complaints and problems as quickly as possible.
Student Party Dante consists of up to five members, in accordance with the places
available in the council. Every year, there is room for a new board, composed by application
and elections. We have four candidates who will campaign to gain a spot in the Faculty Council;
Julia is number one on the list and stands for Transparency, then we have Nathalie who pushes
for Social Networking between studies, third on the list is Fahad who critically discusses
Digitalization, and lastly Sasha, who argues for a better system of Academic Support. Then we
also have seven list supporters who are behind Dante’s message and will help us to get that
across to the students of TSHD.
If you want to know more about the elections and us altogether, visit our socials:
Website: https://www.fractiedante.nl/
Facebook: facebook.com/studentpartydante
Instagram: @studentpartydante
Mail: external@fractiedante.nl
DUTCH:
Fractie Dante is onderdeel van de studenten-sectie van de Faculteitsraad van TSHD (Tilburg
School of Humanities and Digital Sciences). Dit betekent dat wij de belangen, met betrekking
tot beleidskeuzes over scholing en onderzoeken, van de TSHD-studenten vertegenwoordigen.
Wij vinden het belangrijk dat we niet alleen reageren op zaken die worden opgebracht in de
Faculteitsraad zelf, maar ook zelf nieuwe zaken aandienen. Het is daarom van belang dat wij
nauw contact hebben met onze studenten opdat we klachten en problemen snel kunnen
detecteren en meenemen naar de volgende Faculteitsraad.
Fractie Dante bestaat uit een maximum van vijf leden, dit is in overeenstemming met
de beschikbare plaatsen in de Faculteitsraad. Elk jaar verandert het bestuur, wat wordt bepaald
door sollicitaties en verkiezingen. We hebben vier kandidaten die campagne zullen voeren om
een plaats te bemachtigen in de Faculteitsraad; Julia is nummer één op de lijst en staat voor
Transparantie, dan hebben we Nathalie die meer Sociaal Netwerk wil opbouwen tussen studies,
als derde op de lijst hebben we Fahad die kritisch de Digitalisatie van TIU bespreekt, en als
laatste hebben we Sasha, die zich inzet voor een verbeterd systeem voor Academische
Ondersteuning. Ook hebben we nog zeven lijst medestanders die achter het verhaal van Dante
staan en ons zullen helpen dat over te brengen aan de studenten van TSHD.
Voor meer informatie over de verkiezingen en waar we voor staan, bekijk dan onze socials:
Website: https://www.fractiedante.nl/
Facebook: facebook.com/studentpartydante
Instagram: @studentpartydante
Mail: external@fractiedante.nl

