FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN
REGELING AANMELDING EN AFMELDING TENTAMENS
1. Gerechtigd tot deelname aan tentamens
1.1. Een student die niet voldoet aan de ingangseisen van een tentamen (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 als gebruikt beschouwd.
2. Aanmelding tentamens
2.1. Een student dient zich voor elk tentamen tijdens de aanmeldperiode aan te melden in uSis.
2.2. De aanmeldperiode voor een tentamen loopt vanaf 100 kalenderdagen voorafgaand aan de datum
van het tentamen tot 10 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van het tentamen.
2.3. Indien een student zich niet binnen de aanmeldperiode aangemeld heeft voor het tentamen, dan is
deelname aan het tentamen niet toegestaan. Bij deelname zonder tijdige aanmelding wordt het
tentamen niet nagekeken en is er geen tentamenresultaat. De tentamenkans wordt als gebruikt
beschouwd.
2.4. Indien een student niet in staat is zich via uSis aan te melden voor een tentamen of daarbij
problemen ondervindt, dan dient de student zich vóór sluiting van de aanmeldperiode van het
tentamen per e-mail of in persoon bij de balie van het Onderwijs Servicecentrum te melden.
2.5. Enkel en alleen als de aanmelding voor het tentamen in uSis in het Studentencentrum onder ‘Mijn
studierooster’ verschijnt, is de aanmelding geldig en definitief.
3. Afmelding tentamens
3.1. Een student die zich heeft aangemeld kan zich tot 10 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van
een tentamen afmelden voor het tentamen via uSis.
3.2. Enkel en alleen als het tentamen niet langer in uSis in het Studentencentrum onder ‘Mijn
studierooster’ verschijnt, is de afmelding geldig en definitief.
3.3. Indien een student zich niet binnen de gestelde termijn afmeldt en het tentamen niet aflegt, dan
wordt de tentamenkans als gebruikt beschouwd.
3.4. 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 aanmeldperiode van het tentamen per email of in persoon bij de balie van het Onderwijs Servicecentrum te melden.
4. Tentamenvoorziening op grond van een functiebeperking
4.1. 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
om gebruik te maken van de aangegeven voorziening, op voorwaarde dat hij/zij zich tijdig en
correct voor het tentamen heeft aangemeld.

4.2. Indien een student die op de voorzieningenlijst staat zich tijdig en correct voor een tentamen
aanmeldt, dan wordt de voorziening door het Onderwijs Servicecentrum geregeld en dient de
student het tentamen in beginsel te maken in de aangewezen voorzieningenzaal.
4.3. Indien een onder 4.1. bedoelde student voor een tentamen geen gebruik wil maken van de
voorziening, dan dient hij/zij zich vóór sluiting van de aanmeldperiode van het betreffende
tentamen per e-mail bij het Onderwijs Servicecentrum af te melden voor de voorziening.
4.4. Als een student geen aanspraak meer wenst te maken op de voorziening op grond van een
functiebeperking, dan dient hij/zij zich bij de studieadviseur te melden met het verzoek om
schrapping van de voorzieningenlijst.
5. Slotbepaling
5.1. Conform artikel 4.5 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissies kan de
Examencommissie afwijken van de boven gestelde artikelen betreffende aanmelding en afmelding
voor tentamens, zulks na schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de student.
5.2. Het verzoek zoals bedoeld in artikel 5.1 dient ten minste vijf werkdagen voor de betreffende
tentamendatum in het bezit te zijn van de bevoegde Examencommissie.
5.3. Deze regeling treedt in werking per 1 september 2014.

Vastgesteld door het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen op 3 juni 2014

