Handleiding MyTimetable studenten
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Hier zie je na inloggen je naam verschijnen. Als je via uSis bent ingeschreven voor een vak, dan verschijnt het vak hieronder. In dit geval is de student ingeschreven voor de vakken
AWV‐1A tot en met Mathematical Methods of Physics en zal de student het rooster van deze vakken ook terugvinden in zijn persoonlijke rooster. Je persoonlijk rooster wordt
bewaard en zie je na inloggen altijd direct verschijnen. Aan de vakken waarvoor je bent ingeschreven, kun je zelf ook andere roosters toevoegen in je persoonlijk rooster. Dit hoef
je maar eenmalig te doen. NB: je bent daarmee nog niet ingeschreven voor dat vak!
Als je een vak‐ of opleidingsrooster wilt toevoegen, dan kan dat door te klikken op Rooster toevoegen. Voor meer informatie, zie pagina 2 van deze handleiding.
De vakken die handmatig zijn toegevoegd (dus zonder inschrijving in uSis) zijn aan de rechterkant van het scherm los te vinden boven de naam van de student (in dit geval ‘FBSOZ
TestAccount’).
Via deze knop kun je het getoonde rooster downloaden. Het downloaden van het rooster kan in de vorm van een PDF, Excel file, CSV file of iCalendar. Voor meer informatie zie:
https://rooster.universiteitleiden.nl/help#download.
Via deze knop kun je gemakkelijk je persoonlijke rooster koppelen aan je eigen agenda. Het koppelen kan aan een Apple Agenda, Google Agenda, Microsoft Outlook agenda,
Outlook.com agenda en overige agenda's. Voor meer informatie zie: https://rooster.universiteitleiden.nl/help#export.
Er zijn vier mogelijkheden om het rooster weer te geven: per dag, per week, per maand en als lijst. Voor dag‐, week‐ en maandweergave kun je rechts onderin het scherm de
datum selecteren. De datum die geselecteerd wordt, is de begindatum.
Als je een lijstweergave wenst, dan kun je via deze selectie kiezen welke voor lijstweergave je wilt zien: 2019‐2020 Semester 1, 2019‐2020 Semester 2, 2020‐2021 Semester 1 en
2020‐2021 Semester 2.
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In het tekstvak Zoek een vak kun je zoeken op code of (deel van de) naam van het vak dat
je wilt toevoegen. Als je niet filtert op studieprogramma worden alle vakken met de door
jou gezochte inhoud onder in het selectievak weergegeven.
Via Filter op studieprogramma kun je een extra filter aanbrengen. De door jou ingevulde
zoektekst in het ‘Zoek een vak’‐tekstvak zal dan voorzien worden van een filter op
studieprogramma, waardoor alleen de vakken uit dat specifieke studieprogramma die
jouw zoektekst bevatten in het selectievak tevoorschijn komen.
Hier kun je jouw gezochte vakken selecteren door het vierkantje vóór het vak aan te vinken.
Wanneer er meerdere groepen zijn ingeroosterd, kun je daar in een vervolgscherm ook
een keuze in maken.
Als je één of meerdere vakken geselecteerd hebt, klik dan op Roosters toevoegen. Je kunt
meerdere vakken tegelijk toevoegen.
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In het tekstvak Zoek een studieprogramma kun je zoeken naar het studieprogramma dat je wilt
toevoegen. Als je niet filtert op opleiding worden alle studieprogramma’s met de door jou
gezochte inhoud beneden in het selectievak getoond.
Via Filter op opleiding kun je een extra filter aanbrengen. De door jou ingevulde zoektekst in het
Zoek een studieprogramma‐tekstvak zal dan voorzien worden van een filter op opleiding,
waardoor alleen de studieprogramma’s van die specifieke opleiding die jouw zoektekst bevatten
in het selectievak worden weergegeven.
Hier kun je jouw gezochte studieprogramma’s selecteren door het vierkantje vóór het
studieprogramma aan te vinken.
Als je één of meerdere studieprogramma’s geselecteerd hebt, klik dan op Roosters toevoegen. Je
kunt meerdere studieprogramma’s (max. 4) tegelijk toevoegen.

