Plannings- en inschrijvingsproces
voor reguliere bachelor- en masterstudenten
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Plannen: vanaf 15 juni 2022
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	Je kunt je onderwijs voor het komende semester
gaan plannen in MyStudymap in het studenten
portaal.

Inschrijven eerste semester: vanaf
12 juli 2022 13.00 uur (bachelorstudenten)
& 13 juli 2022 13.00 uur (masterstudenten)
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	Je kunt je gaan inschrijven in MyStudymap in
het studentenportaal voor vakken en tentamens
van het eerste semester.

RESULTAAT: een (concept)studieplanning in
het s tudentenportaal. Vanuit deze planning kun je
je inschrijven voor vakken en tentamens als
de inschrijfperiode open gaat.

Bevestigen deelname tentamens:
vanaf 30 tot en met 10 kalenderdagen
voor het tentamen plaatsvindt
	Je ontvangt een e-mailbericht vanuit het studen
tenportaal waarin staat dat je je deelname aan het
tentamen moet bevestigen.
	Vanuit dit bericht word je direct geleid naar de
juiste plek in het studentenportaal waar je dit
moet doen.
	Bevestig je deelname aan het tentamen in het
studentenportaal als je het tentamen wilt gaan
afleggen.
	Je kunt ook tot en met 10 kalenderdagen van tevo
ren aangeven dat je niet wilt deelnemen aan een
tentamen. Je wordt dan automatisch hiervoor uit
geschreven en je ontvangt geen reminders meer.
	Als je niks aangeeft, word je ook automatisch
uitgeschreven.

	Voor tentamens geldt dat je je deelname hieraan
altijd maximaal 10 dagen voordat het tentamen
plaatsvindt (maximaal 5 dagen bij sommige
herkansingen) in het studentenportaal moet
bevestigen. Dit geldt ook als je je pas later voor
een tentamen hebt ingeschreven. Zie stap 4.



 ls eerstejaars bachelorstudent word je in
A
ieder geval in het eerste semester door je
opleiding ingeschreven.
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	Hierna kun je niet meer deelnemen. Eventuele
afwijkingen van deze termijn vind je per vak in
de Studiegids.

RESULTAAT: je bent ingeschreven voor vakken
en hebt een voorinschrijving voor tentamens gedaan.
Voor tentamens moet je namelijk je deelname later
nog bevestigen (zie stap 4).

	

 luiting inschrijfperiode voor vakken:
S
14 kalenderdagen voor de start van
de eerste activiteit van een vak

I nschrijving voor honours(vakken) en voor
minoren verloopt in beide semesters niet
via het studentenportaal. Meer informatie
hierover vind je op de studentenwebsite
(www.student.universiteitleiden.nl).

RESULTAAT: je bent ingeschreven voor het tentamen
en kunt hieraan deelnemen. Of je bent uitgeschreven
voor een tentamen en kunt niet deelnemen.
Na uitschrijving kun je niet meer deelnemen
aan het tentamen.
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Inschrijven hertentamen:
tot en met 10 of 5 kalenderdagen voor
het hertentamen plaatsvindt
	Schrijf je in voor het hertentamen in het
studentenportaal en bevestig je deelname
hieraan als je het hertentamen wilt gaan afleggen.
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Plannen: vanaf 15 november 2022
	Je kunt je onderwijs voor het tweede semester
gaan plannen in MyStudymap in het studenten
portaal.

	De deadline van 10 of 5 dagen voordat het
hertentamen plaatsvindt, verschilt per faculteit.

Je opleiding informeert je hierover.

Bij ons leer je de wereld kennen
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I nschrijven tweede semester: vanaf
13 dec. 2022 13.00 uur (bachelorstudenten)
& 14 dec. 2022 13.00 uur (masterstudenten)
	Je kunt je gaan inschrijven in MyStudymap in
het studentenportaal voor vakken en tentamens
van het tweede semester.

8

Stappen 3 t/m 5 herhalen zich

