Beste aankomende student Technische Geneeskunde,
Studevereniging Paradoks is de vereniging voor alle Biomedische Technologie en Technische
Geneeskunde studenten. In deze brief zullen we kort uitleggen wat de studievereniging voor
jou kan betekenen. Mocht je na het lezen van deze brief nog vragen hebben, neem dan een
kijkje op onze website www.paradoks.utwente.nl onder het kopje ‘aankomende studenten’.
Daarnaast kun je al je vragen mailen naar bestuur@paradoks.utwente.nl.
Boeken
De boeken die je nodig hebt voor het eerste semester kun je tijdens een georganiseerd moment in de introductieperiode bij ons met korting bestellen! Dit moment zal plaatsvinden op
26 augustus. De exacte tijden worden later aan je doorgegeven. Je wordt eerst lid van studievereniging Paradoks waarna je de boeken kan bestellen.
Tijdens dit bestelmoment zul je de boeken moeten betalen met iDeal. Het totale boekenpakket voor TG zal rond de €900,- euro kosten. Zorg dat je op dit bestelmoment de middelen
bij je hebt om te kunnen betalen via iDeal (een Rabo scanner bijvoorbeeld). Dit hoge bedrag
voor het boekenpakket is éénmalig, want dit zijn (bijna) alle boeken voor het eerste jaar van
je studie. De bestellingen die je tijdens de rest van je bachelor zal doen zijn aanzienlijk lager in
prijs.
Verenigingskamer
Onze vereniging heeft een eigen kamer, de Paradoks Kamer (PK), in het gebouw de Technohal. Dit is het gebouw waar je voornamelijk college zal hebben, de PK is dus ideaal dichtbij de
collegezaal! In de PK kun je gezellig met je medestudenten pauze houden en genieten van
onbeperkt gratis koffie en thee. Ook zitten er altijd mensen van het bestuur in de PK om je te
helpen met al je vragen of opmerkingen!
Onderwijs
Een studievereniging is erg actief op het gebied van onderwijs. Met je vragen, opmerkingen
en klachten kun je bij ons terecht. Wij kunnen je vragen beantwoorden en zullen opmerkingen
en klachten bespreken met het opleidingsmanagement. Verder hebben we bijvoorbeeld een
samenvattingenbank en organiseren we veel studiegerelateerde activiteiten zoals excursies,
lezingen en een symposium. Alles om je naast de colleges te oriënteren op de mogelijkheden
na je studie!

Gezelligheid
Naast al deze serieuze zaken zijn we ook een vereniging waarbij je voor veel leuke dingen
terecht kunt! We organiseren veel kleine en grote vrijblijvende activiteiten zoals bijvoorbeeld
lasergamen, een scavengerhunt en een city trip. Daarnaast kan je altijd tussen het studiewerk
in de PK op de bank neerploffen voor een spelletje of een kop thee. Er is zelfs elke donderdagmiddag van half 4 een borrel in de borrelruimte waar je voor een kleine prijs een drankje kan
doen met je studiegenoten!
Activisme
Wil jij naast al het harde studeren en het meedoen aan al die activiteiten ook wel eens zelf wat
organiseren? Ook dan kun je bij ons terecht. Alle activiteiten worden georganiseerd door commissies die volledig bestaan uit studenten van onze vereniging. Meer informatie kun je hierover krijgen bij de commissiemarkt die aan het begin van het jaar wordt georganiseerd!
Voor nu kan je nog onwijs genieten van je vakantie en wij zien je in augustus!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur der S.V. Paradoks

