Bijlage 1:
Informatie Commerciële Economie
Bachelor en Associate degree
2018-2019
Boekenlijst en bestelprocedure
Op de website van www.studystore.nl vind je de boekenlijst voor jouw opleiding. Daarop
staat de verplichte literatuur. Voor de aanbevolen literatuur en een inhoudelijke toelichting
op de vakken verwijzen we je graag naar het Onderwijs- en Examenregeling van de
opleiding, te vinden op www.istenden.com. Onder de Quicklinks vind je het OER
Commerciële Economie Bachelor en het OER Associate degree Commerciële Economie.
Je bent natuurlijk vrij om de boeken elders aan te schaffen. Om goed van start te kunnen
gaan dien je in ieder geval de boeken uit periode 1 aan te schaffen.
Wanneer je het vermoeden hebt dat je een vrijstelling aan kunt vragen voor bepaalde
vakken dan moet je uiteraard wachten met de aanschaf van de boeken voor deze vakken.
Vrijstellingen worden bepaald en vastgesteld door de examencommissie.
Verder is het belangrijk te weten dat:
je naast de handboeken van de boekenlijst veelvuldig de leermiddelen zult raadplegen die
aanwezig zijn in het studielandschap zoals boeken, tijdschriften, internet en audiovisueel
materiaal.

Taalkeuze
Bij al onze economische opleidingen is Engels verplicht. De mogelijkheid bestaat dat je nog
een 2e taal krijgt.

Definitieve inschrijving

Inmiddels heb je van onze afdeling Studentzaken (csa@stenden.com) informatie ontvangen
betreffende je inschrijving en je studentnummer. Gebruik dit nummer voortaan bij alle
correspondentie.
Indien je niet voor 1 september 2018 aan je verplichting tot inschrijving hebt
voldaan, word je niet toegelaten tot de opleiding en zijn studiefaciliteiten
geblokkeerd.

Studie Start Dagen - introductie
Je wordt maandag 27 augustus 2018 om 9.00 uur bij NHLStenden in Emmen verwacht. Het
programma van de Studie Start Dagen is bijgesloten.

Studiecoach
Tijdens je studie krijg je met name gedurende het eerste en het tweede studiejaar een
intensieve begeleiding door een studiecoach. Jouw studiecoach en medestudenten ontmoet
je tijdens de Studie Start Dagen. Daarin wordt o.a. aandacht besteed aan wederzijdse
kennismaking en de opzet van het studieprogramma. De procedure voor de mogelijkheden
voor het verlenen van eventuele vrijstellingen komt ook aan de orde. In de eerste periode
van het schooljaar voert elke student een individueel studie startgesprek met zijn/haar
studiecoach. Daarin kun je persoonlijke zaken aan de orde stellen.

Persoonsgegevens
Zorg ervoor dat de persoonsgegevens die je in Studielink hebt ingevoerd overeenkomen met
de gegevens op je paspoort of identiteitskaartkaart. Deze gegevens zijn namelijk de basis
voor onze administratie en zullen onder andere vermeld worden op getuigschriften. Check
voor de zekerheid ook nog of je je mobiele nummer en privé-emailadres correct hebt
ingevoerd.

Studeren met een functiebeperking
Studenten met een functiebeperking worden via de bijlage uitgenodigd contact
op te nemen met de studentendecaan, de heer Karel Eggen.

Istudy
Istudy is de centrale balie in Emmen waar je met al je vragen terecht kunt.
Istudy is op werkdagen geopend van 08.00-17.00 uur.
Contactgegevens Istudy:
T 0591 853 192
E istudy.emmen@stenden.com

Studentenkaart
Om in september goed van start te kunnen gaan heb je een studentenkaart nodig. Hiervoor
moet je een pasfoto uploaden via http://foto.mystenden.com.
Let op!
Zonder studentenkaart kun je niet aan de tentamens deelnemen en geen gebruikmaken van
de faciliteiten van NHLStenden Hogeschool, zoals de winkel, restaurant en kopieer-, print en
scan faciliteiten.

Belangrijke data
Studie Start Dagen 2018
Start: Maandag 27 augustus 2018.
Start Module 1
3 September 2018.

Contactgegevens
Locatie
NHLStenden Hogeschool
Van Schaikweg 94
7811 KL Emmen
Correspondentie adres
NHLStenden Hogeschool
Opleiding Commerciële Economie (Bachelor en Ad)
Postbus 2080
7801 CB Emmen
Studiecoaches:
Els van der Meulen (bachelor) – els.van.der.meulen@stenden.com
Jannie Keen (associate degree) – jannie.keen@stenden.com
Secretariaat
Mevrouw N. Smit
T 0591 – 853 114
E natasja.smit@stenden.com
Examencommissie
De heer T. Hoppen (secretaris)
E examencommissie.commerce@stenden.com

