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

Technische Natuurkunde
voltijd
Nico van der Houwen - (015) 260 63 38 - n.l.vanderhouwen@hhs.nl

Wanneer word je waar verwacht?
De eerste officiële lesdag is maandag 3 september 2019. De introductie vindt echter plaats op donderdag
29 augustus. Hieronder wordt vermeld wanneer je waar verwacht wordt. Het gehele
introductieprogramma vind je in de bijlage.
Introductie Technische Natuurkunde
Donderdag 29 augustus 2019
10.30 uur in lokaal D1.013 en D1.015
Tijdens het introductieprogramma maak je kennis met de docenten, je studieloopbaanbegeleider en
medestudenten. Daarnaast krijg je informatie over je opleiding en over studeren in Delft. Je wordt
verwacht hierbij aanwezig te zijn!
Introductieweek
Aan het begin van het schooljaar organiseert de studievereniging van jouw studie, Ångström, een
Eerstejaarsweekend. Dit weekend vindt plaats op donderdag 15 t/m zondag 18 augustus. Start je studie
met dit leuke weekend om je nieuwe studiegenoten, school en studentenstad te leren kennen. De
avonden sluiten we natuurlijk af met gezellige feestjes. Tijdens het weekend word je ingedeeld in een
groepje met andere nieuwe studenten van jouw studie. Jullie worden begeleid door (één of meer)
mentoren die je alle ins en outs kunnen vertellen over je studie
Boekenlijst
Het bestellen van boeken gaat via Studystore: www.studystore.nl. Op de homepage vul je de gegevens van
je opleiding in. 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
Het lesrooster ontvang je tijdens het introductieprogramma.
Contact en bereikbaarheid van de faculteit tijdens de zomervakantie
Telefoonnummer:
E-mail:

015 – 260 6300
tisdelft@hhs.nl

Bereikbaarheid:

Heb je nog vragen, dan kun je t/m vrijdag 19 juli en vanaf dinsdag 20 augustus
contact met ons opnemen.
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.

