Universiteit Leiden-app
Handleiding

Rooster

Hier vind je 3 opties:

Wish list

Hier kun je de vakken selecteren die je
eventueel wilt volgen in de toekomst. Je kunt
de roosters van deze vakken vervolgens zien en
vergelijken onder Wish list Timetable.
Let op: een vak op je Wish list zetten is niet
hetzelfde als je voor een vak inschrijven! Dat
doe je via Class enrollment.

Cijfers
Enrollment Timetable
Hier zie je het rooster van de vakken waarvoor
je bent ingeschreven.
Program Timetable
Hier zie je alle vakken van jouw opleiding, ook
degene waarvoor je niet bent ingeschreven.
Wish list Timetable
Hier zie je het rooster van de vakken die je in je
Wish list hebt opgeslagen.

Hier vind je je actuele cijfers in chronologische
volgorde. De resultaten zijn verdeeld in twee
lijsten:
• Resultaten van tentamens en papers
(Tests)
• Eindcijfers per vak (Courses)

Aanmelden

Via Class enrollment schrijf je je in voor
vakken. Selecteer je opleidingsniveau en
studierichting en maak je keuze.

Blackboard

Log één keer in en je hebt steeds snel toegang
tot Blackboard.

News

Maps

Hier vind je de locaties en openingstijden van
alle gebouwen van de Universiteit Leiden, in
Leiden én Den Haag. Ook de bibliotheek,
restaurants en cafés.

Het laatste nieuws van jouw faculteit en
opleiding.

Info & links

PC Availability

Alle praktische informatie vind je hier: van de
onderwijsadministratie en het alarmnummer
tot het Universitair Sportcentrum.
Zoek je een pc in één van de universitaire
gebouwen? In dit overzicht zie je waar je aan de
slag kunt.

e-Prospectus

Vragen?
Bekijk eerst de veelgestelde vragen. Kom je er
niet uit? Neem dan contact op met de ISSC
Helpdesk.
Telefoon: 071 – 527 8888
E-mail: helpdesk@issc.leidenuniv.nl

Meedenken over de app?

Via deze tegel raadpleeg je de e-Studiegids.

De Universiteit Leiden-app is ontwikkeld in
nauwe samenwerking met studenten. Als je
ook mee wilt denken over de doorontwikkeling
van de app, stuur dan een mail naar:
appdevelopment@sea.leidenuniv.nl

