Startinformatie voor augustus/september 2019
Start je in augustus aan De Haagse Hogeschool? Dan vind je hier handige en belangrijke informatie van je
opleiding.
Naam opleiding
Variant
Contactpersoon jaar 1

Opleiding Communicatie
voltijd
Hanna Annaji /communicatie@hhs.nl

Wanneer word je waar verwacht?
Op dinsdag 27 augustus gaan we van start met de introductiedag. Deze dag staat geheel in het teken van
kennismaken met je studiegenoten, je studieloopbaanbegeleider en je docenten. Het programma start om
10.00 uur in lokaal OV0.45. Bij binnenkomst in de centrale hal staan ouderejaarsstudenten klaar om je te
begeleiden naar het lokaal.
Introductiekamp
Van woensdag 28 augustus tot en met vrijdag 30 augustus is er voor alle eerstejaars een introductiekamp.
Het kamp is niet verplicht maar deelname is zeker aan te raden. De ervaring leert dat studenten die op
kamp zijn geweest, hier de rest van hun studie voordeel van hebben. Je leert je klasgenoten alvast beter
kennen en je legt contact met hogerejaarsstudenten. Wil je meer informatie of wil je je inschrijven? Bezoek
dan deze website.
Boekenlijst
Het bestellen van boeken gaat via Studystore: www.studystore.nl. Op de homepage vul je de gegevens van
je opleiding zien. Vervolgens kun je zien welke boeken er nodig zijn en deze bestellen.
Uiteraard kan je ook besluiten om boeken van iemand over te nemen of tweedehands aan te schaffen,
bijvoorbeeld via bol.com, Studystore of Bookmatch. Let er wel altijd op dat je de juiste druk aanschaft. Je
hoeft nog niet direct de boeken voor het hele jaar te kopen, voor het eerste blok is voldoende.
Rooster
Meer informatie over het rooster ontvang je op de introductiedag.
Benodigdheden voor de studie
Geen bijzondere benodigdheden.
Contact en bereikbaarheid van de faculteit tijdens de zomervakantie
Telefoonnummer:
E-mail:
Bereikbaarheid:

070- 445 8600
Mo-frontoffice@hhs.nl
Maandag 22 juli t/m vrijdag 26 juli
Maandag 29 juli t/m vrijdag 2 augustus
Maandag 5 augustus tot en met vrijdag 9 augustus
Maandag 12 augustus tot en met vrijdag 16 augustus
Maandag 19 augustus tot en met vrijdag 23 augustus

10.00 uur – 14.00 uur
Gesloten
Gesloten
10.00 uur – 14.00 uur
10.00 uur – 14.00 uur

