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Bewijs behaald diploma 2022-2023 - Tijdelijke verklaring  

Examen elders behaald. Diploma nog niet uitgereikt. Graag niet de 
verwachte afstudeerdatum invullen, maar de feitelijke afstudeerdatum.
Vul zelf gedeelte A in en laat de studentenadministratie van de instelling waar je net je diploma behaald hebt gedeelte B of C en D 
invullen. Let op! Dit formulier is een tijdelijke vervanging van je diploma. Als we je hierom verzoeken per e-mail, moet je een 
gewaarmerkte kopie van het officiële diploma inleveren bij de Centrale Studentenbalie, Houtlaan 4 of opsturen naar de Centrale 
Studentenadministratie (zie bovenstaand adres). 

Versie 02052022

Studentnummer 
Radboud Universiteit

Achternaam

Geboortedatum

Voornamen

A In te vullen door student

Datum en instellingstempelHandtekening hoofd 
Studentenadministratie

In te vullen door de studentenadministratie van de instelling waarbij het examen behaald is.  
De bovengenoemde student heeft een inschrijfverzoek ingediend voor een inschrijving aan de Radboud Universiteit, 
maar is nog niet in bezit van het toelatinggevende diploma. 
Door gedeelte B of C en D volledig in te vullen verklaart u dat de student op onderstaande datum zijn examen definitief 
en onvoorwaardelijk heeft behaald. Deze datum (indien van toepassing) zal ook geregistreerd worden in het Centraal 
Register Hoger Onderwijs (CROHO). 

Datum uitreiking diploma

Naam instelling

Naam opleiding (CROHO)

Examendatum zoals op diploma

Propedeuse BachelorBehaalde graad Master

B

C Indien er geen propedeusediploma wordt uitgereikt, dient onderstaande verklaard te worden:

Naam instelling

Naam opleiding (CROHO)

(Cijferlijst bijvoegen)

 Er wordt geen propedeusediploma uitgereikt, maar de 60 ECTS uit het eerste jaar zijn behaald.

Datum behaalde 60 ECTS

Overig

D


Dienst Studentenzaken
Centrale Studentenadministratie
Houtlaan 4
Postbus 9102
6500HC Nijmegen
Telefoon: 024-361 23 45
 
Bewijs behaald diploma 2022-2023 - Tijdelijke verklaring  
Examen elders behaald. Diploma nog niet uitgereikt. Graag niet de verwachte afstudeerdatum invullen, maar de feitelijke afstudeerdatum.
Vul zelf gedeelte A in en laat de studentenadministratie van de instelling waar je net je diploma behaald hebt gedeelte B of C en D invullen. Let op! Dit formulier is een tijdelijke vervanging van je diploma. Als we je hierom verzoeken per e-mail, moet je een gewaarmerkte kopie van het officiële diploma inleveren bij de Centrale Studentenbalie, Houtlaan 4 of opsturen naar de Centrale Studentenadministratie (zie bovenstaand adres). 
\\CNAS.RU.NL\u694110\Pictures\logo ned.jpg
Versie 02052022
A
In te vullen door student
In te vullen door de studentenadministratie van de instelling waarbij het examen behaald is. 
De bovengenoemde student heeft een inschrijfverzoek ingediend voor een inschrijving aan de Radboud Universiteit, maar is nog niet in bezit van het toelatinggevende diploma.
Door gedeelte B of C en D volledig in te vullen verklaart u dat de student op onderstaande datum zijn examen definitief en onvoorwaardelijk heeft behaald. Deze datum (indien van toepassing) zal ook geregistreerd worden in het Centraal Register Hoger Onderwijs (CROHO). 
Behaalde graad 
B
C
Indien er geen propedeusediploma wordt uitgereikt, dient onderstaande verklaard te worden:
(Cijferlijst bijvoegen)
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