
Persoonlijke Informatie

Curaçao Institute for Professional Advanced Studies (CIPAS) 
Inschrijfformulier 2019 - 2020

Identiteitsnummer

Achternaam (Indien gehuwd meisjesnaam)

Voornamen

Adres

Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

E-mailadres

Telefoonnummer

Mobiel nummer

  Geslacht VrouwMan

  Burgerlijke staat GehuwdOngehuwd

  Heeft u kinderen? Ja*Nee

*Zo ja, in welke leeftijd?

Woont u op de campus? JaNee



Medisch en Noodcontact Informatie

Heeft u een leerbeperking of een andere medische conditie 
waarmee we rekening moeten houden?

Nee Ja*

*Zo ja, welke? Dyslexie

Hyperventilatie

Depressie

Anders...*

*Indien anders, specificeer a.u.b. hier

Naam Noodcontact

Mobiel Noodcontact

Relatie met contact

Vooropleiding Informatie

Type Vooropleiding

Examenjaar Vooropleiding

Naam School Vooropleiding

 Inschrijving aan de CIPAS 
Opleiding Informatie

Type Student: Voltijd

Certificaat

Deeltijd



Pre Master Business Administration MBA

Master of Science

Indien u een studielening heeft, bij welke instelling heeft u deze ?

Werk Informatie

Naam Werkgever

Adres Werkgever

Telefoon Werkgever

Accountancy  (2 jaar)

Bachelor of Applied Science

Bachelor of Applied Science in Finance & Accounting

Bachelor in Music *

Bachelor in Music Education *

* Toelatingsbrief vereist! 

Preparatory Music Program* 



Voor betaling van de college- en inschrijfgelden verwijzen wij u door naar het formulier ten behoeve van de financiële 
afhandeling van de (her)inschrijving. Dit formulier dient door alle studenten te worden ingevuld. Dit kan online, maar dient 
ook in hardcopy te worden afgegeven aan de afdeling finance vóór 31 augustus 2019 teneinde de (her)inschrijving af te 
ronden en een collegekaart te ontvangen.  

Studentenstatuut accorderen

Door ondertekening van dit inschrijfformulier wordt het studentenstatuut van de universiteit op u als student van 
toepassing. U wordt geacht kennis te nemen van dit statuut. Het studentenstatuut is voor u elektronisch toegankelijk 
via uw UoC email en  blackboard.

Datum (dd-mm-yy) Handtekening Student

BESTEMD VOOR STUDENT AFFAIRS
Formulier Verwerkt in ProgRESS

StudentenNr:

Blackboard account

Email

Datum:

Paraaf:

Bij de 1e inschrijving krijgt de Master student 2 jaar om de opleiding af te ronden zonder extra betaling. Indien de student 
na 2 jaren de opleiding nog niet heeft afgerond, moet de student de openstaande vakken pro rata betalen volgens de 
geldende CIPAS regeling voor master opleidingen. 
 
Betalingsregelingen en restituties  van de Commerciele bachelor opleiding (Finance & Accounting) geschiedt volgens de 
geldende Cipas regeling voor bachelor opleidingen.



Vak (1)

Vak (1) aantal EC's

Vak (2)

Vak (2) aantal EC's

Vak (3)

Vak (3) aantal EC's

Vak (4)

Vak (4) aantal EC's

Vak (5)

Vak (5) aantal EC's

Certificaatonderwijs
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Handtekening Student
BESTEMD VOOR STUDENT AFFAIRS
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