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1. Aanmelding collegereeksen en tentamens, exclusief BA2/BA3-seminars  

1.1.  Een student dient zich voor elke collegereeks tijdens de aanmeldperiode aan te melden 

in uSis. Hierbij kan men gebruik maken van het activiteitsnummer dat in de roosters op 

de website gepubliceerd is. 

1.2.  De aanmeldperiode voor een collegereeks loopt vanaf 100 kalenderdagen voorafgaand 

aan de datum van het tentamen tot 7 kalenderdagen na de start van de collegereeks. 

1.3. Studenten worden automatisch ingeschreven voor het tentamen na inschrijving voor de 

collegereeks. 

1.4. Indien een student zich niet binnen de aanmeldperiode aangemeld heeft voor het 

hoorcollege, dan dient inschrijving te gebeuren per e-mail of in persoon bij het 

Onderwijssecretariaat. 

1.5. Indien een student niet in staat is zich via uSis aan te melden voor de collegereeks of 

daarbij problemen ondervindt, dan dient de student zich vóór de sluiting van de 

aanmeldperiode van het tentamen per e-mail of in persoon bij het Onderwijssecretariaat 

te melden. 

1.6. Enkel en alleen als de aanmelding voor de collegereeks in uSis in de studentenapp onder 

het studierooster verschijnt, is de aanmelding geldig en definitief. 

 

2. Aanmelding BA2/BA3-seminars 

2.1. Studenten schrijven zich in voor 1 van 6 seminars per serie. Deze inschrijving gebeurt op 

volgorde van aanmelding, er zijn maximaal 15 plaatsen beschikbaar. 

2.2. Studenten mogen zich voor 1 seminar aanmelden, en indien ze in een wachtlijst komen, 

ook voor een tweede. 

2.3. Indien een student zich voor meer dan 1 seminar aanmeldt, dan vervallen BEIDE 

inschrijvingen. Dit wordt gecontroleerd door het Onderwijssecretariaat. 

2.4. De startdatum van de aanmeldperiode voor de seminars is als volgt vastgesteld: 

Serie 1: 16 september 2019, 07:00 u 

Serie 2: 13 januari 2020, 07:00 u 

Serie 3: 24 februari 2020, 07:00 u 

 

3. Uitzondering op aanmelden in uSis 

3.1.  Voor scripties en stages hoeft de student zich niet in uSis aan te melden. 

 

4. Gerechtigd tot deelname aan toetsen 

4.1.  Een student die niet voldoet aan de ingangseisen van een toets (zie artikel 4.2 uit de 

Onderwijs- en Examenregeling) heeft geen toestemming om aan het tentamen deel te 

nemen. Bij deelname zonder toestemming wordt het tentamen niet nagekeken en is er 

geen tentamenresultaat. De tentamenkans wordt geregistreerd als ND en is gebruikt. 

                                                           
1 Met tentamen wordt de begripsbepaling zoals vastgesteld in de OER artikel 1.2 aangehouden. Ook andere 
toetswijzen zoals essays vallen onder ‘tentamen’.  



 

5. Afmelding tentamens 

5.1.  Een student kan zich tot 10 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van een 

tentamen afmelden voor het tentamen via uSis. Noot: zie 2.3. 

5.2. Enkel en alleen als het tentamen niet langer in uSis in de studentenapp onder het 

studierooster’  verschijnt, is de afmelding geldig en definitief. 

5.3. Indien een student zich niet binnen de gestelde termijn afmeldt en het tentamen niet 

aflegt, dan wordt de tentamenkans geregistreerd als ND en is gebruikt. 

5.4. Indien een student niet in staat is zich via uSis af te melden voor een tentamen of daarbij 

problemen ondervindt, dan dient de student zich vóór sluiting van de afmeldperiode van 

het tentamen per mail of in persoon bij het Onderwijssecretariaat te melden. 

 

6. Tentamenvoorziening op grond van een functiebeperking 

6.1.  Een student die vanwege een functiebeperking met toestemming van de 

examencommissie door de studieadviseur op de voorzieningenlijst is geplaatst, heeft bij 

de betreffende tentamens het recht op gebruik te maken van de aangegeven 

voorziening, op voorwaarde dat hij/zij zich:  

a. tijdig en correct voor de collegereeks heeft aangemeld 

b. tijdig en correct heeft aangemeld volgens de geldende procedure bij het 

onderwijsbureau. 

7. Ziekmelding 

7.1. Indien een student niet aanwezig kan zijn tijdens het tentamen door ziekte of andere 

omstandigheid, dient hij/zij zich ziek te melden voorafgaand het tentamen door een mail 

te sturen aan het onderwijssecretariaat én de betrokken docent. 

 

8. Slotbepaling 

8.1.  Conform artikel 4.5 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie kan de 

Examencommissie afwijken van de boven gestelde artikelen betreffende aanmelding en 

afmelding voor tentamens, zulks na schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de student. 

8.2.  Het verzoek zoals bedoeld in artikel 5.1 dient tenminste vijf werkdagen vóór de 

betreffende tentamendatum in het bezit te zijn van de Examencommissie Archeologie. 

8.3. Deze regeling treedt in werking per 1 september 2018 


