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INSCHRIJVEN ONDERWIJS BACHELOR TN
INSCHRIJVEN VOOR EEN MODULE
In de Bachelor TN is het onderwijs opgebouwd uit modules met daarbinnen verschillende moduleonderdelen. Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs moet van tevoren ingeschreven worden.
Inschrijven voor een hele module kan via OSIRIS vanaf twee weken voor aanvang tot en met de dag
voor de aanvang van het kwartiel waarin het gegeven wordt.
Zodra je je hebt ingeschreven voor een module sta je ingeschreven in Blackboard en voor de eerste
gelegenheid van de bijbehorende toetsen!
Voor herkansingen horende bij een module hoef je je als je in OSIRIS voor de module ingeschreven bent
niet apart in te schrijven tenzij dit door het moduleteam aangegeven wordt.
INSCHRIJVEN VOOR DELEN VAN EEN MODULE VOOR TN STUDENTEN
Het kan voorkomen dat je, door een aangepast programma of het niet behaald hebben van een module
als geheel, niet een hele module doet maar slechts een module-onderdeel. Voor het mogen deelnemen
aan slechts een module-onderdeel is vanaf dit studiejaar geen aparte toestemming meer nodig van
de opleiding, zie de Opleiding specifieke bijlage TN van de Onderwijs- en examenregeling (OER) .
Als modules of module-onderdelen gewijzigd zijn dan is in de Overgangsregeling Bachelor TN te vinden
aan welke module of module-onderdelen van het huidige studiejaar meegedaan kan worden. Om te
kunnen deelnemen aan de modules van dit jaar (toetsen en toegang BB) kan net als altijd vanaf twee
weken tot en met de dag voor aanvang van de module ingeschreven worden in OSIRIS voor de hele
module. (Ook als je slechts meedoet met een deel van de module !).

INSCHRIJVEN VOOR BIJZONDERE HERKANSINGEN VOOR TN STUDENTEN
Voor een aantal module-onderdelen van TN zijn bijzondere herkansingen georganiseerd. Dit geldt voor de
module-onderdelen Statistische Fysica (in kwartiel 1A), Elektrodynamica (in kwartiel 1B) en
Elektriciteit en Magnetisme (in kwartiel 1B).
Voor deelname aan een van deze extra herkansing is toestemming nodig van de opleiding TN. Deze
herkansingen zijn alleen na overleg met de studieadviseur mogelijk voor studenten die het vak al eerder
hebben gevolgd en waarbij het gaat om het laatste vak van de bachelor of er sprake is van een aangepaste
planning.
Voor de inschrijving wordt het formulier Inschrijven module-onderdeel gebruikt (te vinden onder
https://www.utwente.nl/tn/formulieren/ ). Na invullen kan deze per mail naar tn-tnw@utwente.nl gestuurd
worden met vermelding inschrijven module(-onderdeel) naam student. Inschrijven kan vanaf twee
weken voor aanvang van het kwartiel waarin de herkansing van het module-onderdeel gegeven wordt.

INSCHRIJVEN VOOR (DELEN VAN) EEN MODULE VOOR NIET TN STUDENTEN
Voor deelname aan een module(-onderdeel) van niet TN studenten is toestemming nodig van de
opleiding TN. Voor de inschrijving wordt het formulier Inschrijven module-onderdeel gebruikt (te vinden
onder https://www.utwente.nl/tn/formulieren/ ). Na invullen kan deze per mail naar tn-tnw@utwente.nl
gestuurd worden met vermelding inschrijven module(-onderdeel) naam student. Inschrijven kan vanaf
twee weken voor aanvang van het kwartiel waarin de module of het module-onderdeel gegeven wordt.

INSCHRIJVEN VOOR EEN CURSUS
In de Master Applied Physics, bij keuzevakken en een aantal vakken voor bijzondere programma’s (HBO
instroom, dubbelprogramma’s etc.) is het onderwijs opgebouwd uit cursussen. Inschrijven voor een
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cursus kan ook via OSIRIS en kan tot een dag voor de aanvang van het kwartiel waarin het gegeven
wordt. Zodra je je hebt ingeschreven voor een cursus sta je ingeschreven in Blackboard en voor de eerste
gelegenheid van de bijbehorende toetsen!
Inschrijven voor alleen tentamens of herkansingen bij een cursus
Bij een cursus geldt dat indien je alleen een tentamen doet of meedoet aan een herkansing je je moet
inschrijven voor het betreffende tentamen. Let op!: schrijf je dan in op de toets en niet op de cursus.
Dit is ook van toepassing op vervallen cursussen waarvoor enkel nog een herkansing wordt
aangeboden. In OSIRIS kun je de in- en uitschrijving voor alle op het tentamenrooster voorkomende
schriftelijke tentamens regelen: zowel voor de tentamens zoals gepland in de tentamenperiode, als ook
voor de tentamens die tussentijds worden afgenomen.

