Inschrijfformulier voor bijvakstudenten
Faculteit Geesteswetenschappen
Bestemd voor studenten afkomstig van buiten de Universiteit Utrecht 2021-2022

Studentnummer Universiteit Utrecht:
Dit studentnummer krijg je van ons en hoef je dus niet in te vullen, tenzij je al eerder aan de UU ingeschreven hebt gestaan als
(bijvak)student.

Jouw gegevens
Vul deze alsjeblieft volledig en correct in om te voorkomen dat er een tweede studentnummer voor je aangemaakt wordt als je
je nog eens aanmeldt aan de UU.

Voornamen:
Achternaam:
Roepnaam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Aan welke hogeschool/universiteit en opleiding sta je in collegejaar 2021-2022 ingeschreven?
Hogeschool/universiteit:
Opleiding:

Bewijs van Inschrijving
Om je inschrijving als bijvakstudent aan de UU te voltooien, dien je een Bewijs Betaald Collegegeld van je
eigen instelling naar ons op te sturen. Zonder dit document kunnen behaalde resultaten niet geldig worden!
Ik voeg mijn Bewijs Betaald collegegeld bij

Ik stuur mijn Bewijs Betaald Collegegeld na

Onderwijs- en inschrijfperiodes
Onderwijs

Inschrijfperiode

Na-inschrijving

Blok 1

06-09-2021 t/m 14-11-2021

31-05-2021 t/m 27-06-2021

23 en 24 augustus 2021

Blok 2

15-11-2021 t/m 06-02-2022

31-05-2021 t/m 27-06-2021

25 en 26 oktober 2021

Blok 3

07-02-2022 t/m 24-04-2022

01-11-2021 t/m 28-11-2021

24 en 25 januari 2022

Blok 4

25-04-2022 t/m 01-07-2022

01-11-2021 t/m 28-11-2021

4 en 5 april 2022

Buiten de periodes voor inschrijving en na-inschrijving kunnen wij je formulier niet in behandeling nemen.

Welke cursussen van de faculteit Geesteswetenschappen wil je volgen?
1.

Blok:
Naam cursus :
Cursuscode:

2.

Blok:
Naam cursus :
Cursuscode:

3.

Blok:
Naam cursus :
Cursuscode:

4.

Blok:
Naam cursus :
Cursuscode:

NB: Voor het volgen van mastercursussen heb je toestemming van de cursuscoördinator nodig. Stuur in geval van
mastercursussen de toestemming van de cursuscoördinator mee, anders kun je niet ingeschreven worden.

Wil je een minor volgen?
Nee

Ja, namelijk:

Stuur je ingevulde formulier naar studiepunt.gw@uu.nl.

