CE News is the official newsletter of the BSc and MSc Civil Engineering programmes. It contains important
information for students about changes to lectures and examinations, enrolling for practicals, excursions and so on. CE
News may update information which has previously appeared elsewhere, so it is very important that you read it.
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Vacature student-assistenten sectie Constructie Mechanica
Vanwege natuurlijk verloop binnen het team van student-assistenten bij de sectie Constructie Mechanica zijn
wij op zoek naar een nieuwe collega vanaf Q2 (0,2 FTE).
De werkzaamheden zijn zeer divers en bestaan o.a. uit het begeleiden van oefeningen/practica, het mede
ontwikkelen van nieuwe oefeningen en onderhouden van onderwijsmateriaal, ten behoeve van het
mechanicaonderwijs in de BSc-fase. We assisteren de gehele mechanica-sectie, dus niet alleen de Constructie
Mechanica vakken, maar ook Dynamica van Systemen.
Ben je een enthousiaste student(e) die het leuk vindt om medestudenten te begeleiden in het onderwijs, heb
je een aantoonbare affiniteit met de Constructie Mechanica, ben je in het bezit van de propedeuse en heb je
CM3 en DVS behaald? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 12 oktober 2018, per e-mail, naar
onderstaand adres.
Ir J.W. Welleman
Kamer : 6.65
Tel
: 015-2784856
e-mail : j.w.welleman@tudelft.nl

Gezocht: twee student-assistenten voor ‘Waterbouwkundige
Constructies 1’
De afdeling Waterbouwkunde is voor het derde kwartaal van het collegejaar 2018-2019 op zoek naar twee
studentassistenten voor het vak Waterbouwkundige Constructies 1 (CTB3355/CIE3330).
Functieomschrijving
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Voorafgaand aan de derde onderwijsperiode dient het schriftelijk lesmateriaal aangepast te worden en worden
de oefeningen voorbereid. De meeste werkzaamheden zullen tijdens de derde periode plaatsvinden: het
begeleiden van studenten (donderdagmiddagen) en het nakijken van de gemaakte oefeningen. De betreffende
pagina's op Brightspace worden bijgehouden en individuele vragen van studenten worden beantwoord. Indien
nodig, wordt hulp geboden bij het voorbereiden van de colleges en bij het organiseren van het vak. Na de
derde periode behoort het (mede)nakijken van schriftelijke tentamens tot de werkzaamheden.
Functievereisten
- met goed resultaat afgesloten vak CTB3355/CTB3330
- tussen 30 à 50 EC van MSc Waterbouwkunde afgerond
- praktijkervaring met het ontwerp of de uitvoering van waterbouwkundige constructies (bijvoorbeeld in de
vorm van een stage of een multidisciplinair project) is een groot voordeel
- Een HBO vooropleiding strekt tot aanbeveling
Informatie en sollicitatie
Het vak loopt gedurende het derde kwartaal. Je krijgt een aanstelling van in totaal 348 uur. De tijdsbesteding
varieert per periode: vanaf november zal het ca. 8 uur per week bedragen en tijdens de derde periode ca. 20
uur per week. Na het schriftelijk tentamen is er ca. 24 uur aan nakijkwerk. Tijdens de instructiemiddagen (op
donderdag) is je aanwezigheid vereist. Het salaris komt overeen met de geldende normen voor
studentassistenten. We zijn op zoek naar twee studentassistenten.
Een sollicitatie (mag per E-mail) met een duidelijke motivering en je CV kun je tot uiterlijk vrijdag 12 oktober
2018 mailen naar M.Z.Voorendt@tudelft.nl.

Schedule an appointment with a study advisor
You can consult our study advisors on personal and study related
questions or issues that might have an impact on your academic
success. The study advisors of Faculty CEG have a daily walk-in
hour from 12:30 – 13:30 hrs. If you expect that your question
can’t be answered within 10 minutes you can make a 30 minute
appointment online!
Where?

Studentportal, webpage study advisors CEG

How?

Select date & time, book an appointment!
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Aanmelden voor CTB3000, BSc-eindwerk, periode 2
Tot uiterlijk 31 oktober 2018 kun je je aanmelden voor het BSc-eindwerk, periode 2. Mail het
inschrijfformulier naar studentoffice-esa-ceg@tudelft.nl. Het inschrijfformulier en andere informatie, zoals
de handleiding, het tijdschema, zijn te vinden op Brightspace, course code CTB3000.
De startbijeenkomst is op maandag 12 november 2018.
BE, SE en CME in zaal 6.75 (10.45 – 12.00 uur)
T&P in zaal 2.66 (10.45 – 12.00 uur)
EE, HE en WM in zaal 2.72 (10.45 – 12.00 uur)
Als je GEO of GRS gaat doen hoef je niet naar de startbijeenkomst. Je kunt je direct melden bij de coördinator
GEO: dhr. Broere of de coördinator GRS: mevr. Nuijens.
Aan het bacheloreindwerk mag pas worden begonnen als je het propedeuse-examen of de propedeutische
fase hebt behaald en vakken met een totale studielast van 80 studiepunten uit het tweede en derde cursusjaar
hebt behaald.
In afwachting van tentamenuitslagen van het voorgaande kwartiel mag een start worden gemaakt met het
eindwerk. Als na de nakijkperiode van 20 werkdagen blijkt dat je niet aan de toelatingseis voldoet dan word je
met onmiddellijke ingang uit het bacheloreindwerk verwijderd.
Zie ook de BSc eindwerk handleiding op Brightspace, de OER en de RRvE Examencommissie CT op deze
pagina
Let op: als je vanaf het studiejaar 2016/2017 met je bacheloropleiding begonnen bent, schrijf je dan in voor
CTB3000-16.

Study Abroad – ATHENS Week
The application period for students interested in participating in the ATHENS week from 17 until 24
November 2018 has already started. The application deadline is 1 October 2018.
The students can find information about the application to the ATHENS programme via the link
https://www.tudelft.nl/en/student/study-and-career/study-internship-abroad/university-exchange-partnersnetworks/athens/athens-outgoing-students/
How to apply:
- Go to the ATHENS website: http://athensnetwork.eu
- Complete your registration form and submit it online
- Print a copy of your registration form
- Write your bank account number under ‘special needs’
- Put your signature on both pages
- Have it signed by the exchange coordinator at your faculty
- Scan the signed document and send it (before 1 October 2018) to: Athens@tudelft.nl
Please notice that the signed file must be scanned and sent by the student to the email address:
Athens@tudelft.nl. The list of selected students will be known around 12 October 2018.

Data joint Board of Examiners CE and AES
2018: 8 October, 12 November and 10 December
2019: 14 January, 11 February, 11 March, 8 April, 13 May, 3 June and 8 July 2019
Letters for the Board of Examiners have to be provided with study number, name, address and signature and
shall be handed in 12 working days prior to the meeting. Please mail to BoardofExaminers-ceg@tudelft.nl
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Data Examination Meetings

Apply before

Meeting date
(Uitslagvergadering BSc &
MSc CE/AES)

Graduation
Ceremony
BSc CE

20-8-2018

17-9-2018

12-10-2018

17-9-2018
22-10-2018
19-11-2018
18-12-2018

15-10-2018
19-11-2018
17-12-2018
21-1-2019

15-2-2019
15-2-2019
15-2-2019
15-2-2019

21-1-2019
18-2-2019
18-3-2019
15-4-2019

18-2-2019
18-3-2019
15-4-2019
13-5-2019

7-6-2019
7-6-2019
7-6-2019
7-6-2019

Not known yet
Not known yet
Not known yet

17-6-2019
15-7-2019
19-8-2019

Not known yet
Not known yet
Not known yet

The data can also be found here.

Agenda / student events
1 October

Deadline applying for ATHENS Week

1 October

Holland Scholarship 2018-2019 (nog 1 beurs beschikbaar)

12 October

BSc CE Graduation Ceremony

18 October

Safe travel training session, 12-14 h, conference room 2 (building 37)

31 October

Aanmelden voor CTB3000, BSc-eindwerk, periode 2

6 November

Safe travel training session, 12-14 h, conference room 2 (building 37)

Useful websites:
Student Portal CEG (all information for students faculty CEG)
Academic counsellors (information and advice i.r.t. planning your studies)
Board of Examiners (can be of assistance with f.i. special requests regarding your curriculum)
Board of Studies (safeguards the quality of the programmes, sounding board for the study programmes)
CSA, Central Student Administration (enrolment, fees, online helpdesk)
In case you can’t find the information on the website, we can help you with finding your information during
our daily opening hours from 12.30 to 13.30 at the Education & Student Affairs department on the 2nd floor.
Appointments with a studyadvisor are to be scheduled online
Where?
Studentportal, webpage study advisors CEG
How?
Select date & time, book an appointment!
TU Delft Career & Counselling Services offers activities, training and workshops to Dutch and
International Students, BSc, MSc, PdEng, PhDs and recent alumni. Please check the descriptions on the
organisation “Career & Counselling Services” on Brightspace for detailed info.

Editors: Education and Student Affairs CEG (e-mail: OS-CiTG@tudelft.nl)
Copy to be delivered to: CE News appears weekly. The deadline for items is Wednesday morning before 10:00 AM.
Items should be e-mailed in Word and should be provided in English with a maximum of 150 words. Items specifically for
Bachelor students only have to be provided in Dutch.

