Verzoek tot eerste inschrijving aan de Technische Universiteit Eindhoven 2017-2018
Lees voor het invullen van dit formulier onze website http://www.tue.nl/studeren/studeren-aan-de-tue/toelating-en-inschrijving/
De ondergetekende:
Voorletters, achternaam:___________________________________________________________________________________
Straat, huisnummer, toevoeging: ____________________________________________________________________________
Postcode, plaats: ________________________________________________________________________________________
Land:__________________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer: ________________________________________________________________________________________
Mobielnummer:__________________________________________________________________________________________
E-mailadres:____________________________________________________________________________________________

Persoonsgegevens
Voorna(a)m(en):_________________________________________________________________________________________
Roepnaam:_________________________________ Geslacht:

Man

Vrouw

Geboortedatum:______________________________Geboorteplaats:______________________________________________
Nationaliteit:_________________________________ Geboorteland: _______________________________________________

Tweede adres
Straat:

huisnr.:

Postcode:

telefoonnr:

toevoeging:

Plaats (eventueel land):

Calamiteitenadres
Soort relatie (ouder, broer, etc.):
Voornaam:

telefoonnr 1:
telefoonnr 2:

Achternaam:

Inschrijvingsgegevens
Inschrijving als:

voltijd student

deeltijd student

extraneus

voor de opleiding(en):
Opleiding
___________________________________

Hoofd / Neven
Hoofd Neven

eventueel Schakelprogramma
___________________________________

___________________________________

Hoofd

Neven

___________________________________

___________________________________

Hoofd

Neven

___________________________________

(niet door student in te vullen):
RN

ID

dipl VWO (N+T)
dipl VWO (overig)

Paraaf ESA:

Datum verwerkt:
dipl HBO
P-dipl HBO

dipl WO
P-dipl WO

besch CvB
colloct.doct.
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voorl. ex. bev.
niet ex. bev.

Vooropleiding Nederlandse vwo-school
Vestigingsplaats vwo-school:_______________________________________________________________________________
Naam vwo-school:_______________________________________________________________________________________
Examenjaar:___________ Profiel(en):_______________________________________________________________________
Vooropleiding Nederlandse hbo of Nederlandse of buitenlandse universiteit (bij meerdere: bijlagen toevoegen)
Vestigingsplaats hbo/universiteit:____________________________________________________________________________
Naam hbo/universiteit:____________________________________________________________________________________
Opleiding (volledige naam):
Begindatum opleiding:

(dd/mm/jj)

Soort diploma:

geen

Einddatum opleiding:

(dd/mm/jj)

Diploma behaald:

propedeutisch

afsluitend
(dd/mm/jj)

Notebook (alleen voor bachelorstudenten) en Intro

Deelname notebookproject:

Ja

Nee

Deelname introductieweek:

Ja

Nee

indien ja, bij welke opleiding:

Functiebeperking
Heb je een functiebeperking (bijvoorbeeld: dyslexie, autisme, ADHD, RSI) of een chronische ziekte?

Ja

Nee

Wens je hier een informatief gesprek over? Neem dan contact op met de studentendecaan van de TU/e via Education and
Student Affairs
tel. (040) 247 47 47.
__________
___________________
Topsport
Ben je een topsporter (bijvoorbeeld iemand die in het bezit is van een status van het NOC/NSF)?

Ja

Nee

Wens je hier een informatief gesprek over? Neem dan contact op met de studentendecaan van de TU/e via Education and
Student
Affairs
tel. (040) 247 47 47.
__________
___________________
Betaling College- of Examengeld
Meer informatie over de wijze van betaling, de hoogte van het collegegeld en de collegegeldregeling kun je vinden op onze
website: http://www.tue.nl/studeren/studeren-aan-de-tue/studiekosten/
Ik betaal het collegegeld zelf

Iemand anders betaalt mijn collegegeld, namelijk _________________

Je kunt op verschillende manieren betalen:
Digitale machtiging
Voeg een ingevuld
machtigingsformulier toe

Overschrijving
Maak het volledige collegegeld
over op rekening NL86RABO0150183704
t.n.v. Technische Universiteit Eindhoven
o.v.v. je voorletters, achternaam en
geboortedatum.

Vrijstelling
Voeg een bewijs betaald
collegegeld toe

Print dit ingevulde formulier uit en onderteken het formulier a.u.b. Voeg vervolgens onderstaande documenten toe en stuur het
formulier samen met de documenten op naar Technische Universiteit Eindhoven t.a.v. Education and Student Affairs,
Postbus 513, 5600 MB, Eindhoven.
Bij te voegen documenten
- Gewaarmerkte kopie diploma
- Kopie paspoort

- Gewaarmerkte kopie cijferlijst
- Verblijfsvergunning (indien van toepassing)

De ondergetekende verzoekt voor het studiejaar 2017-2018 te worden ingeschreven aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en verklaart bovenstaande
gegevens correct te hebben ingevuld en de benodigde bescheiden bijgevoegd te hebben. Tevens verklaart ondergetekende kennis genomen te hebben van het feit
dat de Technische Universiteit Eindhoven het bindend studieadvies hanteert. Door ondertekening van dit formulier wordt afstand gedaan t.b.v. de TU/e van alle
intellectuele eigendomsrechten op i.h.k.v. studie gemaakt werk, modellen, etc. gedurende de TU/e-opleiding. N.B. meer informatie over intellectuele
eigendomsrechten vind je op onze website http://www.tue.nl/eigendomsrechten.

Plaats:

Datum:

Handtekening:
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