Niet-officiële vertaling met invulinstructies
- Alstublieft maak gebruik van het officiële duitse formulier "Formblatt 5"! Indien van toepassing . A.u.b. zorgvuldig en in blokletters invullen.
Als je tijdens jouw studie ECTS-credits krijgt kun je i.p.v. dit formulier ook een geprinte versie van de
puntenlijst inleveren; de puntenlijst vervangt in dit geval dit formulier. De vereiste prestaties zijn
bereikt, als de score gelijk is aan het aantal punten, die door een lid van de faculteit als gebruikelijk
worden beschouwd.
1

Verklaring studieresultaten volgens § 48 BAföG

2

(uittreksel uit §§ 9, 15, 47 and 48 BAföG zie achterkant)
Achternaam van de student

3

Voornaam

4

Naam van de hogeschool / universiteit

5

Adres (Straat, huisnummer, postcode, plaats)

6

Deze verklaring studieresultaten neemt betrekking op

7

De studierichting

8

Het 1e hoofdvak/Vak 1

9

Het 2e hoofdvak/Vak 2

Formulier 5
Studiebeurs nummer

Persoonlijke gegevens van de student

Geboortedatum

Stempel na ontvangst
formulier

Naam en adres van de
hogeschool / universiteit

Regel 7: studierichting (bijv.
verpleegkunde)
Regel 8 ff.: alleen als de
studierichting is ingedeeld in
hoofdvak en minor
(bijv. opleidling tot leraar)

10

Vak 3/andere vakken
Regel 12: bevestiging
JA /
NEE
Alleen in te vullen door de hogeschool / universiteit!
11
Volgens § 47 BAföG zijn de instituten verplicht de studieresultaten te bevestigen.
12

 Hiermee wordt
bevestigd

13

dat de student heeft voldaan aan de gebruikelijke Diensten (=gebruikelijke aantal ECTS-punten)
van het
semester
op

14
15
16
17
18
19

 Wij kunnen niet bevestigen (vanaf alinea 15
alle ontbrekende resultaten aangeven)

Aangifte van de datum, vanaf de gebruikelijke
aantal ECTS-punten zijn bereikt / niet bereikt.
(Volgens §48 BAföG mag deze datum niet na de
laatste dag van de in regel 13 genoemde
semester liggen - bijv. in NL z. B. niet na 31.01. of
31.08.) Hier mag je a.u.b. niet de datum van afgifte
invullen!

Aangifte van het semester
waarin de ECTS-punten zijn
bereikt / niet bereikt

20

Plaats, datum

21

Tip:
Het is aan de hogeschool/universiteit om te bepalen welke prestaties aan het einde van
het semester noodzakelijk zijn.

- stempel -

Handtekening van een lid van de faculteit

Regel 20: datum van afgifte (deze mag
niet voor het in regel 14 genoemde
datum liggen).
Stempel en handtekening van een lid
van de faculteit

