Uitvoeringsregeling - Aanmelden voor Onderwijs 2018-2019

Onderwijs- en Studentenzaken 3mE

Uitvoeringsregeling – Aanmelden voor Onderwijs
2018-2019
Deze uitvoeringsregeling is van toepassing op alle (externe) studenten die onderwijs willen volgen van de
bacheloropleidingen Klinische Technologie, Maritieme Techniek en Werktuigbouwkunde.
Een geldige inschrijving in Studielink is niet het zelfde als aangemeld zijn voor onderwijs. Je dient je apart aan te
melden voor de vakken die je wilt volgen. Ditzelfde geldt voor het melden voor tentamens of voor thematische minors.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
1. De student is zelf verantwoordelijk voor een tijdige en volledige aanmelding voor het onderwijs dat de student
wenst te volgen. Voor deelname aan onderwijs moeten studenten zich aanmelden via het elektronische systeem
voor aanmelding voor vakken (Osiris) in de periode dat dit systeem daarvoor openstaat, met uitzondering van het
bepaalde in het zesde lid.
2. Studenten die zich niet tijdens de (na-)aanmeldperiode voor vakken hebben aangemeld, worden uitgesloten van
deelname aan die betreffende vakken.
3. Aanmelding geschiedt per semester, dus voor de vakken van twee kwartalen c.q. vier octalen tegelijk.
4. De aanmeldingsperiode staat tweemaal per semester open;
a. Voor aanmelden semester 1;
1 juni 2018 tot en met 15 juli 2018
b. Voor aanmelden semester 2;
1 december 2018 tot en met 5 januari 2019
c. Data voor aanmelden voor semester 1 van het opvolgende academische jaar worden uiterlijk op de eerste
dag van de aanmeldperiode van het tweede semester bekend gemaakt.
5. De aanmeldperiodes zijn aangegeven op de pagina “Aanmelden voor onderwijs”, die wordt gepubliceerd op de
studentenportal van de Faculteit 3mE website (https://www.tudelft.nl/studenten/faculteiten/3mestudentenportal/onderwijs/gerelateerd/aanmelden-voor-onderwijs-en-tentamens/onderwijs).
De aanmeldperiode wordt door de dienst Onderwijs- & Studentenzaken 3mE aangekondigd per e-mail via het TU
Delft e-mailadres van de student en ook gecommuniceerd via de onderwijsleeromgeving (Brightspace).
6. Studenten die voor de eerste keer deelnemen aan het eerste studiejaar van het programma, worden door de
faculteit aangemeld voor alle vakken in het eerste en tweede kwartaal (het eerste semester) van het eerste
studiejaar.
7. Bijzonderheden met betrekking tot de aanmelding voor onderwijs worden eveneens per e-mail, via de
onderwijsleeromgeving en website bekend gemaakt.
8. Aanmelden voor onderwijs geschiedt via Osiris op de volgende wijze:
a.
Studenten ontvangen ongeveer een maand voorafgaand aan de aanmeldperiode een aankondigingsmail
via hun TU Delft email.
b.
Studenten controleren voorafgaand aan de aanmeldperiode of hun studievoortgangsoverzicht up-to-date
is en maken een studieplanning van de vakken die de student wenst te volgen.
c.
Studenten melden gedurende de aanmeldperiode aan via Osiris > Inschrijving.
d.
De student zoekt hier via cursuscode naar het vak en bevestigt deze. De student wordt op de wachtlijst
geplaatst.
e.
Na aanmelding controleert de student zelf in Osiris of de (voor)aanmelding daadwerkelijk is gelukt.
9. Als de student voldoet aan de ingangseisen wordt de aanmelding definitief. Dit gebeurt aan de hand van twee
controlemomenten. Deze controles vinden plaats op twee vooraf gecommuniceerde momenten welke zijn terug te
vinden op de website.
a. Tijdens de eerste controle vindt definitieve plaatsing plaats aan de hand van de gestelde ingangseisen.
Zie hiervoor de bijlage opleidingsprogramma in de OER en studiegids.
b. Indien de student niet aan de ingangseisen voldoet (of zich heeft aangemeld tijdens de naaanmeldperiode) blijft deze op de wachtlijst staan tot de tweede controle plaatsvindt.
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c.

Indien de student bij de tweede controle nog steeds niet voldoet aan de ingangseisen wordt de student
voor het betreffende vak definitief uitgeschreven.
d. Uitzondering op bovenstaande procesbeschrijving is het toelatingsproces van het bachelor eindproject
(BEP/KTO) en vakken waarvoor aanvullende externe ingangseisen van toepassing zijn welke buiten de
twee controle momenten plaats dienen te vinden.
10. Als de student vergeten is zichzelf aan te melden, tijdens de in lid 4 genoemde data, is er de mogelijkheid tot naaanmelden. Dit gebeurt aan de hand van een vooraf vastgestelde na-aanmeldperiode via Osiris:
a. Na-aanmelden semester 1;
15 augustus 2018 tot en met 25 augustus 2018
b. Na-aanmelden semester 2;
15 januari 2019 tot en met 25 januari 2019
c. Data voor na-aanmelden voor semester 1 van het opvolgende academische jaar worden uiterlijk op de
eerste dag van de aanmeldperiode van het tweede semester bekend gemaakt.
11. Na-aanmelden is de laatste mogelijkheid voor de student om zichzelf kenbaar te maken en is enkel bedoeld voor
studenten die vergeten zijn om zichzelf aan te melden voor een vak of studenten bij wie de studieplanning is
veranderd.
12. Na-aanmelden biedt geen garantie op plaatsing binnen het vak. Er zal conform vooropgesteld beleid gekeken
worden naar de situatie van de student. Tijdens het tweede controle moment, genoemd in lid 9, zal de student
definitief te horen krijgen of de student alsnog kan worden geplaatst in de door de student aangegeven vak.
13. Het aanmelden geldt voor het volgen van onderwijs. Een student die alleen het tentamen moet behalen, hoeft zich
niet aan te melden voor onderwijs. Wel is te zijner tijd aanmelden voor het tentamen verplicht.
14. Aanmelden voor onderwijs bij andere opleidingen vindt plaats op de wijze en het moment zoals door de
desbetreffende opleiding c.q. instelling is aangegeven.
15. Als een student na het aanmelden voor het onderwijs besluit om het onderwijs toch niet te volgen, dient de student
zich terug te trekken voor het onderwijs via OSIRIS.
16. De student kan de directeur onderwijs, via onderwijsorganisatie-3me@tudelft.nl, verzoeken ontheffing te verlenen
van het bepaalde inzake de aanmelding voor vakken op grond van bijzondere omstandigheden. Alvorens een
beslissing op het verzoek te nemen hoort de directeur onderwijs zo nodig de student en wint zo nodig advies in bij
de commissie aanmelden voor onderwijs of een studieadviseur. De directeur onderwijs weegt bij zijn beslissing de
belangen van de student af tegen de belangen van het onderwijs conform vooraf opgesteld beleid.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Mocht je bezwaar willen aantekenen tegen een genomen besluit, wend je dan binnen 6 kalenderweken na
dagtekening van deze email schriftelijk tot de commissie voor bezwaarschriften studenten, t.a.v. Legal Affairs, Postbus
5, 2600 AA Delft.

Contactgegevens:
Onderwijs- en Studentzaken 3mE

http://www.studenten.tudelft.nl/3me

E-mail:

onderwijsorganisatie-3me@tudelft.nl

URL – Aanmelden voor onderwijs

https://www.tudelft.nl/studenten/faculteiten/3mestudentenportal/onderwijs/gerelateerd/aanmelden-voor-onderwijs-ententamens/
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