Herinschrijvingsformulier premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen,
studiejaar 2019-2020
De heer/mevrouw

Adres

…. ..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

........................................................................................................................

...................................................................................................................................

Geboortedatum & plaats…………….……………………………………………………………………………

E-mailadres

...........................................................................................................................................

Studentnummer (premaster)

.................................................................................................................

Invullen indien uw werkgever betaalt:
Naam werkgever …...……………………………………………………...…...……………...…………………
Contactpersoon…………………………………………………………………………………………………….
Factuuradres ………………………………………………………………………………………………………
Postcode + Woonplaats ………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer ………………………………………………………………………………………………….
Kostenplaats (indien van toepassing):…………………………………………………………………………..
Voorwaarden:
Een student mag maximaal twee keer ingeschreven staan voor eenzelfde cursus van het premasterprogramma
Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW). Wanneer de student twee keer ingeschreven heeft gestaan voor
eenzelfde cursus van het premasterprogramma KGW is herinschrijving voor de desbetreffende cursus niet
mogelijk.
Hierbij geeft de student aan zich te willen herinschrijven voor één of meerdere cursussen van het
premasterprogramma KGW. Het UMC Utrecht stuurt de student een factuur voor het bedrag dat in
overeenstemming is met deze cursusprijs vermeerderd met een bedrag van € 100,- voor inschrijf- en
administratiekosten. Als de student zich voor twee of meer cursussen tegelijk inschrijft worden de inschrijf-en
administratiekosten maar één keer in rekening gebracht.
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De herinschrijving voor het premasterprogramma KGW betreft de volgende cursus(sen)*. De cursusprijs staat
achter de cursus vermeld en is exclusief inschrijf- en administratiekosten en kosten voor de aanschaf van
bijvoorbeeld literatuur:


Methodologie Kwalitatief Onderzoek (2,5 EC), cursusprijs € 85,-



Methodologie Kwantitatief Onderzoek (7,5 EC), cursusprijs € 257,-



Inleiding Statistiek (5 EC), cursusprijs € 171,-



Klassieke Statistische Methoden (5 EC), cursusprijs € 171,-



Academische Vorming (10 EC), cursusprijs € 343,-

* Aankruisen voor welke cursus(sen) u zich wilt inschrijven.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de regeling zoals op dit formulier vermeld en met de
onderstaande annuleringsvoorwaarden.

Plaats en datum ...........................................................................……………………………

Handtekening Student ..................................................................……………………………
Annuleringsvoorwaarden:
Door invulling en ondertekening van dit formulier schrijft de student zich definitief in.
Annulering:
 Bij annulering vóór 31 augustus 2019 worden geen kosten berekend.
 Bij annulering vanaf 31 augustus 2019 dan wel het niet starten van de cursus zonder afmelding dient het
volledige cursusgeld en € 100,- administratiekosten te worden betaald.
Annulering dient altijd d.m.v. een aangetekend schrijven te geschieden geadresseerd aan:
UMC Utrecht - Onderwijszaken Klinische Gezondheidswetenschappen, Huispost HB 1.06, Postbus 85500, 3508
GA Utrecht.
Indien niet middels aangetekend schrijven is geannuleerd binnen de daarvoor gestelde termijn, dient het volledige
cursusgeld betaald te worden, ongeacht de reden van annulering. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus(sen) blijft
de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld en administratiekosten bestaan, tevens is restitutie van betaald
cursusgeld en administratiekosten voor niet genoten onderwijs niet mogelijk.
Dit formulier invullen en voor 24 augustus 2019 opsturen naar:
UMC Utrecht - Onderwijscentrum
Opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen
t.a.v. Sabine van Dijk- van der Sluijs
Huispost HB 1.06
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Het ingevulde formulier mag ook
onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl

ingescand

worden

en

per

e-mail

worden

opgestuurd
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