
Adresgegevens: 

Calamiteitenadres: 

Vooropleiding: 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Roepnaam:  Man  Vrouw

Voorletter(s): Geboortedatum (dd/mm/jj):

Geboorteplaats: Geboorteland: 

Plaats: Datum: Handtekening: 

Straat: Huisnummer: 

Postcode: Plaats: 

Land: 

Telefoonnummer: 

Mobiel nummer: 

E-mailadres (geen TU/e):

Voornaam: Telefoonnummer 1: 

Achternaam: Telefoonnummer 2: 

Relatie tot bovengenoemde persoon (ouder, broer, zus, etc.): 

Inschrijfgegevens: 
Voor de opleiding:     voltijd     deeltijd     duaal     extraneus 

Vestigingsp laats universiteit: 

Naam  universiteit: 

Volledige naam opleiding: 

Startdatum (dd/mm/jj): Soort diploma:  geen   propedeutisch  afsluitend 

Einddatum (dd/mm/jj): Diploma behaald:  ja  nee, op (dd/mm/jj) 

Startdatum (dd/mm/yy):

 Bijvakinschrijving aan de Technische Universiteit Eindhoven 2022-2023 

Achternaam:

TU/e Student ID- nummer: (indien bekend) 

Vakcode(s): Omschrijving:Opleiding:

Bij te voegen documenten: 
• Origineel Bewijs Betaald Collegegeld 2022-2023, af te halen bij de studentenadministratie van de instelling waar het collegegeld wordt
betaald. De onderwijsinstelling kan dit document digitaal versturen rechtstreeks naar de TU/e (esa@tue.nl).
• Originele toestemmingsbrief met stempel en handtekening van de examencommissie van de eigen opleiding dat met naam genoemde
vakken aan de TU/e gevolgd mogen worden deze brief mag digitaal aangeleverd worden per email (esa@tue.nl).
• Kopie pas poort of identiteitskaart.
Ondertekening:
Ondergetekende verzoekt voor het studiejaar 2022-2023 te worden ingeschreven aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en verklaart 
bovenstaande gegevens correct te hebben ingevuld.

- Een inschrijving als bijvakstudent is bedoeld voor studenten van andere Nederlandse universiteiten die niet toelaatbaar zijn voor een opleiding aan de TU/e,
maar die van de examencommissie van hun eigen opleiding wel toestemming hebben om één of  meerdere vakken te volgen aan de TU/e.

- Het is niet mogelijk om je in te schrijven als bijvakstudent bij de TU/e wanneer je een inschrijving hebt bij een hogeschool (HBO).

- Alleen een compleet inschrijfpakket kan in behandeling worden genomen.

- Na de deadline voor het aanmelden van vakken kunnen wij niet meer garanderen dat wij jou nog voor de vakken in kunnen schrijven. Voor de actuele deadlines
kun je kijken op https://studiegids.tue.nl/studeren/plannen/aanmelden-vakken-en-tentamens/

Dit formulier kun je samen met de benodigde documenten inleveren bij Education and Student Affairs, MetaForum 1.214 of stuur per email naar esa@tue.nl

mailto:esa@tue.nl
https://studiegids.tue.nl/studeren/plannen/aanmelden-vakken-en-tentamens/
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