
SUMMA 
In- en uitschrijving cursussen, toetsen en herkansingen 2022-2023 
 
Dit document is een extra toelichting op de regels over inschrijven/uitschrijven voor cursussen en 
herkansingen. Zie ook de Onderwijs- en examenregeling (OER) en het Reglement Examencommissie van 
de opleiding SUMMA: 
https://students.uu.nl/gnk/selective-utrecht-medical-master-summa/praktische-zaken/regelingen-en-
procedures  
 
Inschrijven voor cursussen dient te gebeuren in OSIRIS. Als je je inschrijft voor een cursus, schrijf je je 
automatisch in voor een toets en zie je het studiemateriaal op Blackboard. Inschrijven voor enkel 
toetsen is niet mogelijk, met uitzondering van de SVT-toetsen en het inschrijven voor de presentaties 
van OP1 en OP3. Inschrijven voor de cursussen (en dus ook de toetsen) kan al voor de start van het 
studiejaar en ook tijdens het studiejaar, tot uiterlijk één week voor aanvang van de cursus. 
 
Inschrijven cursussen jaar 1 
Onderwijszaken schrijft je in voor de cursussen die starten in week 36: 

- Algemene Pathologie 
- Klinisch Denken 1 
- Clinical Skills & Clinical Encounter 
- WV-A 
- UMC introductie  

Voor de cursussen die starten na week 36 schrijf je jezelf in. Instructies ontvang je tijdens de introductie. 
 
Inschrijven cursussen jaar 2 
Je schrijft je in voor alle cursussen, in OSIRIS. De cursuscodes vind je op de studentensite.  
 
OP1 en OP3 presentaties 
Data voor de OP presentaties staan in MyTimetable. Voor de OP presentaties is een aparte code. Deze 
code vind je op Blackboard in de community Lijn Wetenschap. 
De bijeenkomsten zijn genummerd en het aanvangsblok is het weeknummer waarin de bijeenkomst 
valt.  
Let op! Je schrijft je alleen in als je wilt presenteren. Als je niet kunt presenteren schrijf je je hier in 
Osiris voor uit. Uitschrijven is mogelijk tot 1 week voor de presentatie. 
 
Inschrijven cursussen jaar 3 en 4 
Je schrijft je in voor alle cursussen, in OSIRIS. De cursuscodes vind je op de studentensite.  
 
SVT 
Voor de SUMMA Voortgangstoets (SVT) geldt dat je je zelf moet inschrijven. Voor elke SVT moet je je 
apart inschrijven, uiterlijk 1 week voordat de toets plaatsvindt.  
Meer informatie over de SVT en de deelnameregels vind je op de studentensite.  
De cursuscode waarmee je je in Osiris in kunt schrijven vind je eveneens op de studentensite.  
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Let op: 
- Zonder inschrijving voor de cursussen: 

 kun je niet deelnemen aan het kleinschalig onderwijs; 

 mag je niet deelnemen aan de toetsen; 

 heb je geen toegang tot de informatie over de cursussen in Blackboard. 
- Jokerregeling: je hebt per studiejaar 1x de kans om je alsnog in- en of uit te schrijven voor een 

cursus, inclusief de toets, via STIP. Dit kan uitsluitend na de inschrijfperiode (1 week voor 
aanvang van de cursus) en tot uiterlijk 1 week voor de bijbehorende  toets, tot sluitingstijd STIP 
op de laatste dag dat dit mogelijk is.  
Voor de SVT geldt dat de joker tot uiterlijk 3 werkdagen voor de SVT, tot sluitingstijd STIP op de 
laatste dag dat dit mogelijk is, ingezet kan worden. 

 
Herkansen  

- Je ontvangt circa 2 weken voor aanvang van de herkansing een uitnodiging voor de herkansing, 
als je tenminste een  4,0 (onafgerond) hebt behaald voor een cursus.   

- Als je lager dan een 4,0 hebt behaald of niet hebt deelgenomen aan de toets dan word je 
uitgesloten van deelname aan herkansing. Volgend studiejaar zijn er weer twee mogelijkheden. 
Hier moet je je wel zelf weer voor aanmelden, dit gaat niet automatisch.  In geval van 
overmacht, neem contact op met de studieadviseur. 

 


