
INSCHRIJFFORMULIER BIJVAKKEN/MINOR VOOR STUDENTEN BUITEN DE UU 

Dit formulier is voor studenten die bij een andere universiteit of hbo-opleiding zijn ingeschreven en 
bij ons departement onderwijs en/of een minor willen volgen. 

Cursusaanbod 
Je kunt in de universitaire Onderwijscatalogus zoeken naar cursussen. Hierin staan 
cursusbeschrijvingen en in welke periode deze worden aangeboden.  Let goed op of je de 
betreffende cursus als bijvakker kunt volgen. Als je bijvakken volgt in het kader van een 
minor, lees dan de informatie bij die minor. 

Inschrijfperiodes voor aanmelden onderwijs 2022- 2023 
Semester 1 (periode 1 en 2): 30 mei t/m 24 juni 2022 
Semester 2 (periode 3 en 4): 31 oktober t/m 27 november 2022 

Inschrijving cursussen/minor 

We hebben de volgende gegevens van je nodig om je inschrijving in orde te maken: 

• het ingevulde inschrijfformulier (zie hieronder)

• een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling*

• een bewijs waaruit blijkt dat je van de eigen faculteit toestemming hebt om een bepaalde cursus bij

ons te volgen

• voor hbo-studenten geldt dat zij ook een kopie van hun propedeuse moeten inleveren

• Wil je een minor volgen? Dan laat je je inschrijven voor die minor én voor elke cursus van die
minor afzonderlijk. Let daarbij goed op de inschrijfperiodes van de cursussen.

*heb je je BCC nog niet in bezit, stuur deze dan uiterlijk voor de start van het onderwijs per mail naar ons toe

https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogus.do


 

 

Studiepunt Rechten  
Tel: 030-2537004 (ma-do,10:00-11:00 en 15:00-16:00 uur) 

 

INSCHRIJFFORMULIER BIJVAKKEN/MINOR VOOR STUDENTEN BUITEN DE UU  

 
Achternaam:                                                                                                                       
 
Voornamen (voluit):                                                                                                            

 

Adres:                                                                                                                                

Postcode:  Plaats:                                                                                           

Geboortedatum:                                        

Telefoonnummer:                                      

E-mailadres:                                                                                                                       

Naam eigen universiteit/ hbo-opleiding:                                                                                  

Ik wil mij aanmelden voor de minor:                                                                                   

Heeft eerder onderwijs gevolgd als bijvakker/UU student met studentnummer *:                

Ik wil mij aanmelden voor de volgende cursussen: (vul onderstaand schema in). 

Periode:  
 

 

Cursuscode:   

Cursusnaam:   

Periode:  
 

 

Cursuscode:   

Cursusnaam:   

 

  *NB: aanmelding voor het onderwijs kan uitsluitend via dit formulier, ook als al eerder is deelgenomen aan  het bijvakonderwijs en je   

   een studentnummer hebt. 

 
  Stuur het inschrijfformulier samen met de vereiste documenten op naar studiepunt.rechten@uu.nl. 
 

  Wanneer wij je aanmelding per mail ontvangen hebben, ontvang je altijd per mail een   

  ontvangstbevestiging. Uiterlijk 2 weken vóór aanvang van het onderwijs ontvang je van ons bericht   

  over de indeling, je studentnummer en je rooster. 
 
 

 
 
 

   Datum:  Handtekening:    

mailto:studiepunt.rechten@uu.nl

