Aan: Eerstejaars studenten Technische Geneeskunde
Betreft: Informatie over de opleiding, studievereniging en start van het collegejaar 2019-2020
Enschede, juli 2019

Beste eerstejaars student en ouders/verzorgers,
Allereest heten we je graag van harte welkom bij de opleiding Technische Geneeskunde!
In deze brief informeren we je alvast over allerlei zaken die van belang zijn voor een goede start van je studie.
Start van de opleiding -introductiebijeenkomst
Het collegejaar start op maandag 2 september 2019. Het eerste college start om 10:45 uur in Technohal 3130.
Dit is een introductiecollege waarin je nader kennismaakt met de opleiding. Je krijgt daarin de nodige inhoudelijke
en praktische informatie over de opleiding. We laten je bijvoorbeeld zien waar je alle informatie over het onderwijs
kunt vinden en hoe je je kunt inschrijven voor onderwijsmodules. Het onderwijsprogramma met de stage wordt
toegelicht en je krijgt informatie over de geldende regels en procedures. Je gaat je tijdens deze bijeenkomst
direct inschrijven voor de eerste module. Het is belangrijk dat je je laptop en inlog- en e-mailgegevens meeneemt
omdat deze hierbij noodzakelijk zijn.. De e-mail met de inloggegevens heb je als het goed is reeds van de
universiteit ontvangen, met als afzender TAP (Twente Account Provisioning).
Boeken
Voor je studie heb je een flink aantal studieboeken nodig. In de onderwijscatalogus Osiris
(https://osiris.utwente.nl/student/OnderwijsCatalogus.do ) kun je bekijken welke boeken voor een module
verplicht of aanbevolen zijn. In de bijlage vind je een lijst met boeken die je in hardcopy of digitaal voor het 1e
semester nodig hebt.
Bij studievereniging Paradoks kun je voor een gereduceerde prijs studieboeken aanschaffen. Je kunt hier een
pakket kopen dat je het 1e semester en de rest van je studie gaat gebruiken. Om via Paradoks boeken te kunnen
kopen moet je lid worden van deze studievereniging. Sommige studieboeken zijn ook digitaal beschikbaar.
Nadeel daarvan is dat je die niet kunt gebruiken bij ‘open boek’ tentamens, welke in de opleiding voor kunnen
komen.
Studievereniging Paradoks
Paradoks is de studievereniging van de opleidingen Technische Geneeskunde en Biomedische Technologie.
Tijdens de Kick-In zal je al uitgebreid kennismaken met de studievereniging en kun je je lidmaatschap regelen.
De vereniging heeft een ruimte in de kelder van gebouw De Horst. Meer informatie over Paradoks kun je vinden
op de website (www.paradoks.utwente.nl ) en in de bijgesloten brief.
E-mail
Alle communicatie vanuit de opleiding vindt plaats via je UT e-mailadres. Het is belangrijk dat je deze mail vanaf
de start van het collegejaar regelmatig checkt.
Vaccinatie
In je eerste jaar ga je in april 2020 op stage in de kliniek. Om in het ziekenhuis te mogen werken is het verplicht
dat je beschermd bent tegen Hepatitis B. De opleiding regelt dat je hiervoor wordt gevaccineerd. Je wordt
hiervoor gevaccineerd. De opleiding regelt dit voor je. De eerste vaccinatie vindt plaats op vrijdag 13 september
2019. Indien je al eens gevaccineerd bent voor HepB is het mogelijk een korter schema te krijgen, mits je kunt
aantonen dat je eerder tegen Hepatitis B gevaccineerd bent. Op 12 september is een inloopmoment om daar
vragen over te stellen, waarbij het belangrijk is dat je je vaccinatieboekje bij je hebt. Neem je vaccinatieboekje
mee. Verdere informatie over deze vaccinaties krijg je op de introductiebijeenkomst.

Rooster
Via de roosterwebsite is het mogelijk je rooster in te zien. Ga naar MyTimetable op https://rooster.utwente.nl
De eerste module bij TG heeft Module 1 Bouwstenen van de Mens. Tijdens de introductie zullen we je meer
vertellen over het rooster en de roosterwebsite. Let er wel op dat er nog wijzigingen kunnen komen.
Kick-in – kennismaken met universiteit en studentenleven
Voorafgaand aan de start van het onderwijs zijn de algemene introductiedagen van de Universiteit Twente; de
Kick-In. De Kick-In biedt een gevarieerd programma waarin je kennismaakt met de Universiteit en het
studentenleven. Het is een unieke gelegenheid om snel je weg te vinden en alvast nader kennis te maken met
studiegenoten van de eigen opleiding maar ook van andere opleidingen. Zie voor meer informatie de website:
https://www.kick-in.nl/nl/
Vragen over je inschrijving en andere administratieve zaken
Voor vragen over je inschrijving, betaling collegegeld, collegekaart en dergelijke kun je terecht bij de Student
Services van de universiteit. Zie voor contactgegevens: https://www.utwente.nl/ces/studentservices/contact/
We hopen je hiermee de belangrijkste informatie voor de start van de opleiding te hebben gegeven. Mocht je in
de tussentijd nog opleiding gerelateerde vragen hebben, mail dan gerust met de studieadviseurs van de
opleiding: TGstudieadviseurTNW@utwente.nl
We wensen je een fijne vakantie en zien uit naar je komst op 2 september!
Met vriendelijke groet, mede namens de staf van de opleiding Technische Geneeskunde,

Heleen Miedema
Opleidingsdirecteur Technische Geneeskunde

