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Verzoek tot aanmelding voor bijvak(ken) Tilburg University

*voor academisch jaar      ________ - ________

*Ondergetekende

Achternaam  _____________________________________ 

Tussenvoegsels _____________________________________ 

Roepnaam _____________________________________ 

Geboortedatum _____________________________________ 

Emailadres privé _____________________________________ 

Telefoon nummer _____________________________________ 

Straat + huisnummer _____________________________________ 

Postcode + plaats    _____________________________________ 

O  Studentnummer ________________ ANR ________________ 

O  Ik was ooit eerder ingeschreven aan Tilburg University maar weet mijn 
 studentnummer(s) niet meer 

O  Ik was nog nooit eerder ingeschreven aan Tilburg University 

*verzoekt als bijvakstudent aangemeld te worden bij:

__________________________________________naam faculteit 

voor O 

O 

Bachelorvak(ken) 

Mastervak(ken) 

*a.u.b. invullen/aankruisen indien van toepassing

Inleveren tegelijk met dit aanmeldformulier:
1. Kopie paspoort of kopie voor- en achterkant van je identiteitskaart
2. Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) van je eigen onderwijsinstelling.

Alle universiteiten en de meeste HBO instellingen sturen het BBC, nadat je het hebt aangevraagd, 
rechtstreeks naar Tilburg University. Zo niet, dan dient een origineel BBC te worden ingeleverd (een 
kopie wordt dus niet geaccepteerd).

3. Een schriftelijke toestemming van de Examencommissie van je eigen onderwijsinstelling met 
daarin expliciet vermeld de aan TiU te volgen vakken, inclusief de vermelding dat de vakken 
in je huidige programma zullen worden opgenomen.

4. De naam van het vak, de bijbehorende vakcode en het aantal ECTS dienen vermeld te 
worden op pagina 2

5. Bij mastervakken is tevens de schriftelijke toestemming van de Examencommissie van de 
betreffende faculteit van Tilburg University vereist.

Zonder deze bijlagen wordt je verzoek tot aanmelding niet in behandeling genomen!

Opsturen naar: Tilburg University           OF   Inleveren in Academia gebouw:
-in brievenbus Student Desk bij de receptie of
-bij de Student Desk in A301

Studentenadministratie
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg 

Als je wilt inschrijven voor het 1e semester dan dient dit formulier vóór 1 september in het bezit te zijn van de universiteit. 
Voor het 2e semester is de deadline 1 februari.
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Te volgen bijvakprogramma 

Vakcode Naam vak ECTS 




