PROPEDEUSE -AANWEZIGHEID WERKGROEPEN EN
LEIDEN LAW PRACTICES (LLP) EN DEELNAME AAN
TENTAMENS
Alleen van toepassing op voltijdstudenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep
Deze instructie geeft informatie over aanwezigheid bij werkgroepen en LLP-bijeenkomsten,
en over de voorwaarden voor deelname aan tentamens. Lees deze instructie goed door, omdat
afwezigheid grote gevolgen kan hebben voor de mogelijkheid tot deelname aan tentamens en
voor het behalen van een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar.
Hoorcolleges
Aanwezigheid bij hoorcolleges is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.
LLP
LLP is een (vaardigheden)vak in de propedeuse dat bestaat uit verplichte bijeenkomsten en een
taaltoets. Beide onderdelen moeten met goed gevolg worden afgelegd om het vak LLP te behalen.
Als je teveel bijeenkomsten mist, heb je het onderdeel LLP tutoraat niet afgerond en moet je dit in
het tweede semester herkansen. Je kunt de bijeenkomsten niet opnieuw volgen.
Werkgroepen
Aanwezigheid bij werkgroeponderwijs (inclusief LLP-bijeenkomsten) is verplicht.
l
Je mag de werkgroepbijeenkomsten alleen in je eigen tutorgroep volgen. Afspraken met de
docent over het (eenmalig) wisselen van tutorgroep zijn niet toegestaan; je zal afwezig gemeld
worden.
l
De aanwezigheid wordt bijgehouden met een presentielijst die je zelf moet ondertekenen.
Het ontbreken van een handtekening wordt opgevat als afwezigheid. Let dus heel goed op dat
je, als je aan de werkgroep deelneemt, ook je handtekening op de lijst zet! Als je de lijst hebt
gemist, vraag dan tijdens de werkgroep aan de docent om alsnog de lijst te mogen tekenen.
l
Als je meer dan 15 minuten te laat bent, kan de docent je als afwezig noteren.
l
Als je niet actief deelneemt aan de werkgroep of niet voorbereid bent, kan de docent je als
afwezig noteren.
l

Registratie afwezigheid en uMail
l
Als je een werkgroep- of LLP-bijeenkomst niet kunt volgen, moet je dit vooraf melden
door een e-mail te sturen naar afmelden@law.leidenuniv.nl. Vermeld in het onderwerp: je
studentnummer, naam en tutorgroep. Vermeld in de tekst: datum, tijdstip, naam van de
bijeenkomst én de reden van je afwezigheid. Let op! De enkele afmelding op zichzelf heeft
niet tot gevolg dat de afwezigheid geoorloofd is.
z.o.z.

Bij ons leer je de wereld kennen

l

We registreren elke afwezigheid en sturen daarvan een melding naar je universitaire e-mailadres.
Let op! Bekijk deze mailbox regelmatig of laat de binnenkomende e-mailberichten direct
doorsturen naar een e-mailadres dat je regelmatig bekijkt. Zorg ervoor dat de mailforward
goed gebeurt, want de universiteit stuurt alléén berichten naar je uMail

Uitsluiting van (her)tentamens
l
Aan tentamens mag je alleen deelnemen als je hebt voldaan aan de aanwezigheidsplicht bij
werkgroepen. Bij een vak van 5 EC mag je éénmaal zonder goede reden afwezig zijn bij de
werkgroepbijeenkomsten. Bij een vak van 10 EC is dat tweemaal. Als je vaker afwezig bent
word je uitgesloten van deelname aan het tentamen, waardoor je ook niet kunt deelnemen
aan het hertentamen van dat vak.
l
Aan het hertentamen mag je alleen deelnemen als je aan de eerste tentamenkans hebt
deelgenomen én daarvoor een 4 of een 5 hebt behaald. Als je niet hebt deelgenomen aan een
tentamen, of je hebt daarvoor lager dan een 4 behaald, word je uitgesloten van deelname aan
het hertentamen van dat vak.
Indien je wordt uitgesloten van het tentamen en/of het hertentamen, stuurt de examencommissie
je een e-mail waarin ze het voornemen kenbaar maakt je uit te sluiten van deelname.
Examencommissie
De examencommissie kan in bepaalde situaties besluiten haar voornemen niet ten uitvoer te
brengen. Mochten er redenen zijn op grond waarvan je denkt recht te hebben op deelname aan
het (her)tentamen, dan kun je vóór de deadline die in de e-mail vermeld wordt, een gemotiveerd
verzoekschrift indienen bij de examencommissie. Zie voor meer informatie daarover de facultaire
website.
Nog vragen?
Mocht je nog vragen hebben, wend je dan in eerste instantie tot één van je tutoren of tot
een studieadviseur. Je kunt ook een e-mail sturen naar het Onderwijs Informatie Centrum:
OIC@law.leidenuniv.nl.
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