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

Elektrotechniek
Duaal
Daniël Holt (teamleider/docent Elektrotechniek voltijd & duaal)
Email: d.holt@hhs.nl | T: 06-41 33 93 33

Wanneer word je waar verwacht?
De introductie is éénmalig gepland op maandag 2 september 2019 om 09:15 uur lokaal D 1.013 en is
verplicht. De lessen starten aansluitend.
Tijdens het introductieprogramma maak je kennis met de docenten, je studieloopbaanbegeleider en
medestudenten. De bedrijfsbegeleider wordt door de opleiding de eerste weken op jouw bedrijfsplek
bezocht en zal op dat moment meer informatie ontvangen over de opleiding. Daarnaast krijg je informatie
over je opleiding en over studeren in Delft.
Boekenlijst
Via deze link kom je aan de boekenlijst die op Studystore gepubliceerd staat. Kies de volgende route:
Haagse Hogeschool -> Delft -> 2019-2020 -> Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving en kies dan
voor ‘Jaar 1 Elektrotechniek EP1/EP1D’.
Rooster
De roosters zijn in te zien via roosters.hhs.nl, bij de startbijeenkomst wordt bekend gemaakt in welke klas
je zit en daarna kun je het rooster opzoeken.
Eerstejaars weekend
Als aankomend student Elektrotechniek willen wij je uitnodigen voor het EersteJaarsWeekend (EJW), wat
van 15 t/m 18 augustus 2019 is. Het EJW is het introductieweekend voor alle aankomende eerstejaars
Elektrotechniek studenten en geeft jouw studietijd een vliegende start. Tijdens dit weekend zullen er vele
leuke activiteiten georganiseerd worden, zodat jij je medestudenten alvast leert kennen voordat de studie
begint. Daarnaast sluit dit weekend perfect aan op de OWee, waar je later nog een brief over ontvangt.
Op de site www.rheonline.nl/ejw kan je meer informatie vinden over het EersteJaarsWeekend. Het EJW is
niet verplicht, maar wel erg aangeraden door De Haagse Hogeschool.
Aanmelden voor het EersteJaarsWeekend en de OWee kan op www.owee.nl

Contact en bereikbaarheid van de faculteit tijdens de zomervakantie
Telefoonnummer:
E-mail:
Bereikbaarheid:

015- 260 6300
tisdelft@hhs.nl
Heb je nog vragen, dan kun je t/m vrijdag 19 juli en vanaf dinsdag 20 augustus
contact met ons opnemen via telefoonnummer 015-2606300 of via
tisdelft@hhs.nl.
Voor vragen over je inschrijving kun je de hele zomer terecht bij de Centrale
Studenten Inschrijving in Den Haag, kijk op www.hhs.nl/inschrijving of e-mail
naar CSI@hhs.nl.

