Procedure extra voorziening per toets

Als je via de Studentendecaan een extra voorziening gekregen hebt, kun je via DataNose zelf per
geroosterd toetsmoment (deeltoets, tussentoets, tentamen, hertentamen) aangeven of je gebruik
wilt maken van deze voorziening.
Of je hier toe bevoegd bent kun je in DataNose zien onder het kopje tentamenrechten.

Naast ‘extra tijd’ kan hier ook o.a. ‘A3 formaat’, ‘Laptopgebruik toegestaan’ of ‘Maatwerk’ staan.
Zie je in DataNose niet de juiste rechten, neem dan contact op met je studieadviseur.

Aanvragen via DataNose
Begin uiterlijk 3 weken voor de tentamendatum met het aanvragen van de extra voorziening!
1. Ga naar DataNose en log in met je UvAnetID en wachtwoord (dus niet via je
studentnummer naar je persoonlijk rooster).
2. Ga daarna naar je persoonlijk rooster -> scroll naar de tentamens onderaan de pagina.
3. Klik bij het betreffende tentamen op het
en zet een vinkje bij de voorziening (bijv. extra
tijd) en druk op ‘OK’. Soms duurt het even voor de pop-up wordt geopend.
4. Druk vervolgens rechtsboven op vernieuwen of reload (of Ctrl+Y) en het
wordt
het laatste symbooltje verschijnt is je aanvraag voor de extra voorziening gelukt.

. Als

Annuleren van het verzoek gaat op dezelfde manier, alleen haal je het vinkje bij de betreffende
voorziening weer weg. Dit kan ook uiterlijk 3 weken voor de tentamendatum.
Als de deadline verstreken is kun je via tentamenbureau-fnwi@uva.nl nog een verzoek voor gebruik
van de extra voorziening doen. Gebruik van de voorziening is dan echter niet meer gegarandeerd!
Let op! Bij een hertentamen vervalt je aanvraag automatisch als je voor het reguliere tentamen een
voldoende behaald hebt. Wil je toch deelnemen aan een hertentamen voor een vak waar je al een
voldoende voor hebt gehaald, stuur dan uiterlijk 3 weken voor het tentamen een email naar het
Tentamenbureau FNWI.

Locatie tentamen vermeld in DataNose
In je persoonlijk rooster op DataNose kun je de locatie terugvinden
waar je tentamen met extra voorziening zal plaatsvinden. Je kunt
dit herkennen aan de toevoeging EV achter de vaknaam in de
weekagenda bovenaan. In de tentamenlijst wordt de locatie vanzelf
aangepast naar de nieuwe locatie. Dit kan ook dezelfde zaal zijn als
de gewone tentamenlocatie

