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Het certificaat moet geen motivatie worden om commissie/bestuur te gaan doen; vandaar de hoge
eis van 2 actieve jaren.
Het certificaat draagt de naam van Pharmaciae Sacrum en van de faculteit. Het certificaat wordt
getekend door de praeses der G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” en de Opleidingsdirecteuren van de
bachelor en master Farmacie.
De commissies/besturen moeten affiniteit met de studie hebben. De U-raad is hier de enige
uitzondering op.
Voor alle commissies geldt dat je voor eenzelfde commissie maximaal 2 jaar punten toegekend
krijgt.
Minimaal 14 punten dienen uit besturen/commissies gehaald te worden of er dienen minimaal
drie besturen/commissies gedaan te worden. Onder symposia vallen het Diessymposium (2
punten) en de SSS-symposia (1 punt). Verder telt het symposium van de K.N.P.S.V. tijdens het
Congres ook mee (2 punten). Bezoeken aan symposia worden bijgehouden door het bestuur of de
organiserende commissie d.m.v. het laten tekenen van aanwezigheidslijsten voor aanvang en na
afloop van het symposium. De organiserende commissie krijgt geen punten voor het bijwonen
van een door henzelf georganiseerde activiteit. Hetzelfde geldt voor het bestuur; de bestuursleden
ontvangen ook geen punten voor de te bezoeken activiteiten in hun bestuursjaar. Deelname aan
het SEP telt mee voor 4 punten onder het puntenaantal van symposia. KNMP-congressen vallen
niet te controleren en tellen dus niet mee.
Activiteiten als de BBB, de BEC en de TWIN tellen niet mee voor het SAC. Ook de HC van de
EIK, Dies/Congres/Lustrumcommissie tellen niet mee.
Bestuursleden in commissies van P.S. of de K.N.P.S.V. ontvangen geen punten voor deze
commissies in hun bestuursjaar. Dit is namelijk deel van hun takenpakket.
Punten voor de Carrièredagcommissie, de Liefdadigheid, Ontspanning en Sportcommissie, de
Sportcommissie van de K.N.P.S.V. en de Toekomst, Opleidings- en Perspectieven Commissie
worden met terugwerkende kracht toegekend.
Je moet het SAC zelf aanvragen bij P.S. door aan te geven dat je een SAC wil ontvangen. Hierbij
moeten de gedane commissies/besturen worden vermeld en eventueel ook de jaren wanneer deze
zijn gedaan. Bewijsstukken van commissies/besturen gedaan bij andere instanties dan bij P.S.
moeten ook aangeleverd worden (loonstrookjes studentassistentschap, stukken van de OC, enz.)
Het bestuur rekent het aantal punten voor je uit. Bij voldoende aantal punten zal er een SAC
worden uitgereikt.
Bij het SAC komt een bijlage waarop vermeld zal worden welke commissies/besturen gedaan zijn.
Het totale aantal punten komt hier niet op te staan. Ook de functie wordt niet vermeld. Je kunt er
zelf voor kiezen om je SAC aan te vragen als je 25 punten hebt, of dat je wil wachten tot je
afstudeert.
Bij sommige individuele gevallen zal er over het puntenaantal overlegd kunnen worden.
Bijvoorbeeld als een commissie niet op de lijst staat, of als in jouw geval meer punten voor die
commissie toegekend zouden moeten worden. Het bestuur heeft hierin het laatste woord.

