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Aanvraagformulier wijziging vakken 
Vul deel 1 en 2 compleet in en stuur het ingevulde en digitaal ondertekende formulier, inclusief 
documentatie, per e-mail naar de secretaris van de sub-Examencommissie van de eigen opleiding. 

Voor wijzigingen: 
• in de minor, gebruik "Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor", beschikbaar op: minors.tudelft.nl
• in de Double Degree of het Honours Programme, gebruik de formulieren beschikbaar via:

Studentenportaal TNW / Administratie / Study Programme Administration

1. Persoonlijke gegevens
Naam student 
(+ voorletters): 

Student 
nummer: TU Delft e-mail: 

Opleiding: 

Bespreek een voorgenomen wijziging in het pakket eerst met de studieadviseur 

Wijzigingen betreffende: 
Verplicht programma dan advies opleidingscoördinator / studieadviseur 

Keuzevakken, dan advies opleidingscoördinator 

Anders, te weten: … 

Te verwijderen vakken uit examenprogramma: 

Vakcode Vaknaam EC Niveau 

Totaal EC 

Toe te voegen vakken aan examenprogramma (vakomschrijving uit studiegids toevoegen): 

Vakcode Vaknaam EC Niveau 

Totaal EC 

Toelichting verzoek 
Verzoek besproken met de studieadviseur Ja Nee 
Toelichting verzoek door student: … 

Datum: Handtekening student: 

2. Advies opleidingscoördinator / studieadviseur:
Advies: … 

Naam: Handtekening: 

Functie: 

Datum: 
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3. Besluit Examencommissie
Het verzoek tot wijziging keuzevakken is goedgekeurd Het verzoek tot wijziging keuzevakken is niet goedgekeurd 

Toelichting op besluit Examencommissie 

Ondertekening besluit examencommissie 
Examencommissie: 
Naam: Handtekening: 
Functie: 
Datum: 

Let op: Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen! 

Tegen het in deze brief vervatte besluit kunt u overeenkomstig artikel 7.61 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) binnen 6 weken na toezending hiervan 
beroep indienen. Dit kan per e-mail naar jz@tudelft.nl of per post onder vermelding van “beroep” naar College van Bestuur, t.a.v. LS/Legal Affairs, Postbus 5, 2600 AA Delft.
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