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Verplicht aan te kopen door studenten van volgende trajecten:
Regulieren, brugstudenten, werken en leren combineren,verpleegkunde na vroedkunde
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* Deze boekenlijst is ook van toepassing voor studenten uit het traject “Leren en Werken Combineren” (opleiding start in februari met FVV1
en FVV2)
** De studenten die het traject "Verpleegkunde na Vroedkunde" volgen, dienen enkel de boeken aan te kopen die in F4 aan bod komen,
aangevuld met boeken van de domeinen Geestelijke gezondheidszorg, Medische en heelkundige zorg 1 en Ouderenzorg (zie boekenlijst
Domeinen)
*** Boeken die aangekocht dienen te worden door brugstudenten staan aangeduid met B1 (Fundamenten van de Brug 1) en B2
(Fundamenten van de Brug 2). Brugstudenten dienen ook de handboeken van de domeinen Ouderenzorg en Medische en heelkundige zorg
1 aan te kopen. (Zie boekenlijst Domeinen)
Prijzen onder voorbehoud.
Deze boeken worden door de studenten zelf aangekocht.
Boeken bestellen kan vanaf 20/08 via https://ucll.standaardstudentshop.be/ (+extra info!!) (niet mogelijk voor "Verpleegkunde na
Vroedkunde") met optie thuislevering of afhaling in de winkel Standaard Boekhandel Hasselt (geen portkosten) of je kan vanaf 20/08 terecht
in winkel Standaard Boekhandel Hasselt waar de boeken voorradig zijn.
Op vertoon van je studentenkaart (of deze boekenlijst, voor wie nog geen studentenkaart heeft) krijg je een korting.
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