Amsterdam Business School

Module(s) van de Master Verzekeringskunde Msc.
Inschrijving
Persoonlijke gegevens
Naam

m
v

Voornamen

Geboortedatum

Roepnaam

Geboorteplaats

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon mobiel

Telefoon werk

E-mail privé

Hoogst genoten opleiding

Naam bedrijf/werkgever

Factuuradres
Ik betaal het cursusgeld zelf.

Mijn werkgever zal de volledige betalingsverplichting

Gebruik mijn privé adres zoals boven vermeld.

voortvloeiende uit deze inschrijving op zich nemen.
De factuur kan worden gestuurd naar onderstaand adres.

Naam bedrijf/organisatie

Betalingskenmerk/kostenplaats

Postadres

Postcode

Plaats

Naam leidinggevende

Functie

Datum

Handtekening en firma stempel

Inschrijving
Ik schrijf mij in voor de volgende module(s):
Ieder vak bestaat uit 7 colleges. Wanneer hiervan wordt afgeweken staat het aantal colleges tussen haakjes vermeld.
Academische Vaardigheden (deficiëntievak)
Actuariaat: kwantificeren van risico’s
Balans en Risicomanagement
Bedrijfskunde (basisvak)
Bedrijfskunde en Risico (verdiepingsvak)
Enterprise Risk Management
Financiële Economie (basisvak)
Financiële Economie (verdiepingsvak)

Inleiding Economie (deficiëntievak)
Kwantitatieve Methoden (deficiëntievak)
Operational Risk Management
Regulering en Toezicht
Risk Management Strategie
Verzekerings- en Gedragseconomie
Verzekerings- en Privaatrecht (basisvak)
Verzekeringsrecht (verdiepingsvak)

Short track Enterprise Risk Management 1
- Actuariaat: kwantificeren van risico’s
- Enterprise Risk Management
Short track Enterprise Risk Management 2
- Enterprise Risk Management
- Operational Risk Management
Short track Verzekeringsrecht
- Regulering en Toezicht
- Verzekeringsrecht (verdiepingsvak)
Short track Toezicht op verzekeringen
- Regulering en Toezicht
- Balans en Risicomanagement

Aanmeldingsvoorwaarden
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, voorzien van de gevraagde bijlagen, worden in behandeling genomen.
1.
		
2.
		
3.
		
4.
5.
6.

Kosten voor het volgen van 1 vak bedragen € 1500,-. Bij ieder 2e vak krijgt u eenmalig € 500,- korting.
Uw inschrijving heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. De inschrijving geeft u recht tot het volgen van de colleges,
het tentamen en één herkansing.
Afmelding kan uitsluitend schriftelijk geschieden tot 2 weken voor aanvang van het eerste college.
Na deze datum is er geen restitutie meer mogelijk.
De student is ten allen tijden verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.
Het afleggen van het tentamen is optioneel. Afzien van deelname aan het tentamen leidt niet tot vermindering van het cursusgeld.
Het certificaat van deelname wordt niet eerder verstrekt dan wanneer aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Akkoordverklaring student
Plaats

Datum

Handtekening

Inzending
Gelieve dit formulier tezamen met twee pasfoto’s en een kopie paspoort te sturen naar:
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam Business School
VZK office
Plantage Muidergracht 12
1018 TV Amsterdam
vzk@uva.nl

