HOE KUN JE IN USIS CONTROLEREN VOOR WELKE
STUDIEACTIVITEITEN JE STAAT INGESCHREVEN? (ENGLISH BELOW)
Er wordt van je verwacht dat je je inschrijft voor studieactiviteiten van de tentamens in uSis waar je
aan wilt deelnemen.
Soms zijn er sancties, als je niet goed bent ingeschreven. Sta je niet op de deelnemerslijst, dan mag je
soms niet meedoen aan een tentamen.
Het is dus belangrijk om te controleren of je inschrijving goed is verlopen. Na inschrijving voor een
studieactiviteit krijg je via je umail een bericht. Dat bericht kun je printen en als bewijs bewaren.
Daarnaast kun je in usis ook nog nakijken voor welke studieactiviteiten je bent ingeschreven en voor
welk e je je hebt uitgeschreven.
Indien er een wachtlijst bestaat bij een vak (gebeurt bij W&N niet zo vaak), kun je ook terugvinden of
je op die wachtlijst staat.
INSCHRIJVINGEN IN USIS OPZOEKEN:
1. Log in in uSis met je studentnummer en ULCN wachtwoord.
Dan zie je dit (ongeveer):

2. Kies onder HOOFDMENU voor Selfservice -- Studentencentrum:
Dan zie je dit (ongeveer):

3. Zoek onder MEER STUDIE naar de optie: MIJN STUDIEROOSTER en klik op de pijltjes
ernaast
4. In het studierooster kies de optie LIJST TONEN
Hier zie je onder elkaar staan alle studieactiviteiten waar je voor bent ingeschreven.
De nummers corresponderen met nummers op de website van het Educatief Centrum
(http://science.leidenuniv.nl/index.php/faculteit/Studenteninformatie_uSis/inschrijven_studieactiviteiten).

HOW TO CHECK YOUR ENROLLMENTS IN USIS?
You are expected to enroll for class numbers of courses and examinations in uSis
Sometimes you are punished if your enrollment is not correct. So it is important to check whether
you did everything allright.
After enrolling you must receive an email (via you Umail). Print and keep this email as your proof of
enrollment.
In uSis you can check your enrollments and withdrawals. In case of a waiting list, you can check if you
are on that list.
LOOKUP YOUR ENROLLMENTS IN USIS:
5. Log in to uSis with your studentnumber and ULCN password.
You will see this :

6. Choose MAIN MENU – SELF SERVICE - STUDENT CENTER:
You will see this:

7. Look in Other academic for the option: CLASS SCHEDULE and click the arrows next
to it

8. In MY CLASS SCHEDULE choose the option LIST VIEW
You can see here all the class numbers you are enrolled in
The number correspond to the numbers on the website of the Graduate School Office)
met nummers op de website van het Educatief Centrum
(http://science.leidenuniv.nl/index.php/english/administrative_procedures/sign_up_classes/).
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