NAVIGATIE IN uSis TENTAMENAANMELDINGEN DOOR STUDENTEN
1. Login in uSis.
2. Klik aan de linkerkant op ‘Selfservice’.
3. Klik vervolgens op ‘Studentencentrum’.
4. Klik aan de rechterkant bij Studiegegevens op ‘Inschrijven’. Je komt nu in een
scherm waar je een studieactiviteit gaat toevoegen.
5. Klik bij Zoeken studieactiviteit op ‘Zoeken’.
6. Vul bij Zoekcriteria studieactiviteit de volgende velden in:
6a. Vak studiedeel Æ Rechten.
6b. Studiedeelnummer Æ zet dit op ‘Bevat’ en vul het studiegidsnummer van het
desbetreffende tentamen in. Dit nummer is te vinden in de tentamenkalender,
http://www.leidenuniv.nl/rechten/osi/tntkal/.
6c. Loopbaan Æ vul hier in het soort vak in (bachelor of master).
7. Klik na het invullen van bovenstaande velden op ‘Zoeken’.
Je komt nu terecht in een scherm met de zoekresultaten. Wanneer je naar beneden
scrolt vind je de studieactiviteiten behorende bij het ingevulde studiedeelnummer.
Let op! Soms zijn er meer resultaten dan in eerste instantie worden getoond. Om
alle resultaten zichtbaar te maken klik je op ‘Alle selecties bekijken’.
8. Zoek de juiste studieactiviteit en klik op ‘Studieactiviteit selecteren’.
Je komt nu in een nieuw scherm waar de studieactiviteit klaar staat om in je
winkelwagen gezet te worden. Scrol naar beneden.
9. Vink, indien nog niet aangevinkt, de studieactiviteit die je geselecteerd hebt aan.
10. Klik op ‘In winkelwagen’.
11. De studieactiviteit is nu in de winkelwagen gezet. Klik op ‘Doorgaan’.
12. Klik op ‘Doorgaan naar stap 2 van 3’.
13. Klik op ‘Inschrijving voltooien’.
Navigatie controle tentamen- en werkgroepaanmeldingen
1. Login in uSis.
2. Klik aan de linkerkant op ‘Selfservice’.
3. Klik vervolgens op ‘Studentencentrum’.
4. Klik aan de rechterkant bij Studiegegevens op ‘Weekrooster’.
5. Klik op opvragen ‘Lijst tonen’.
6. Klik vervolgens op het huidige collegejaar.
Je komt nu terecht in een overzicht met alle inschrijvingen van het geselecteerde
collegejaar. Hier kan je controleren of je ingeschreven bent voor tentamens en
werkgroepen.

