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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CTB2000-D2 Bouwplaats
Alle studenten die dit jaar het programmeeronderdeel van CTB2000-D1 met een voldoende afgerond hebben
worden automatisch enrolled in CTB2000-D2. Mocht je echter niet deel willen nemen in Q2, stuur dan een
email naar

bouwplaats.registratie@gmail.com om je uit te schrijven, anders

word je in een groepje ingedeeld.
Andere studenten (bijvoorbeeld studenten die vorig jaar CTB2000-D1 gehaald hebben, maar niet D2), kunnen
zich aanmelden door uiterlijk woensdag 7 november het formulier in te vullen op:

www.tinyurl.com/bouwplaats
Vul het formulier volledig in en klik dan op [submit] onderaan het formulier. Nogmaals: Het wordt niet
aangeraden om deel te nemen aan Q2 als je het programmeren van Q1 niet met een voldoende afgerond
hebt. Al het programmeren van Q1 wordt als voorkennis beschouwd in Q2. Van alle studenten die het
programmeren in Q1 niet gehaald hebben, maar die tegen alle advies in toch mee gedaan hebben aan Q2 in
het verleden, heeft 70% ook Q2 niet gehaald.

CTB3000 Aanmelden Bachelor 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.
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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.

MSc CIE Graduates October 2018
During the examination meeting of 15 October 21 persons have been declared successful of which
3 persons with the designation cum laude.
The diplomas have been handed out individually.

Annotations
MSc students Civil Engineering and Geosciences can choose to earn an extra annotation in addition to their
Master programme. A special certificate will be issued if conditions are met. Conditions vary per annotation and
usually require to deepen your knowledge on the subject by studying a set of additional electives, a focus
course together with all other students of TU Delft taking the same annotation and a focus on the chosen
subject in the thesis. This option might be very interesting for our CEG students following the honours
programme.
Annotations are possible (depending on the track and specialisation you follow). Please ask your MSc
coordinator for more information. Here you find the annotation forms.
Note: all annotations need prior approval by the Board of Examiners CE/AES.

Studeren met een beurs van Topsector Water & Maritiem?
Ben jij bereid om je enthousiasme over je opleiding delen met andere jongeren? Wil je werken aan je eigen
ontwikkeling en interessante werkgevers ontmoeten? Volg jij een Hydraulic Engineering of Watermanagement
opleiding? Dan kun jij een studiebeurs van Topsector Water & Maritiem aanvragen.
Wat houdt het studiebeurzenprogramma in?
- Je ontvangt gedurende twee jaar een vergoeding van 50% van het wettelijk verplichte collegegeld.
- Je deelt je passie voor de watersector met jongeren via gastlessen, promotieacties en enthousiasmerende
blogs/vlogs voor Water, WereldWerk!
- Je ontwikkelt je inhoudelijke kennis en vaardigheden via trainingen en bijeenkomsten.
- Je kunt je ambassadeurschap zelf verder invullen en benutten voor jouw ontwikkeling.
- Je maakt onderdeel uit van een leuke en groeiende landelijke community van waterambassadeurs.
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Wat moet je doen?
Stuur vóór 15 november a.s. een mail naar k.o.karsen@tudelft.nl en een kopie van je mail naar Topsector
Water & Maritiem (ambassadeurs@waterwereldwerk.nl). Met je mail stuur je de volgende documenten mee:
- Een motivatiebrief, waarin je aangeeft waarom je hebt gekozen voor jouw opleiding. Geef aan wat volgens
jou de grootste uitdagingen op jouw vakgebied. Je kan daarbij bijvoorbeeld een actueel vraagstuk of
project gebruiken. Schrijf ook op hoe jij jouw rol als waterambassadeur wilt invullen. Wat zijn jouw ideeën
en manieren om jongeren enthousiast te maken voor het mooie waterwerk? De motivatiebrief is maximaal
2 A4.
- Een cv, waarin je laat zien welke relevante nevenactiviteiten je doet of hebt gedaan.
- Een recente cijferlijst van je opleiding.
Na jouw aanmelding maakt je onderwijsinstelling een voorselectie. De geselecteerde kandidaten geven op 30
november 2018 in Utrecht een pitch. Op basis van de pitch bepaalt een jury welke studenten een beurs
ontvangen. Zit jij erbij? Dan word je uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst met de nieuwe groep
waterambassadeurs in januari 2019.
Meer informatie kun je lezen op deze website http://waterwereldwerk.nl/studiebeurzen/

Study Abroad 12-14 November

Study Abroad - Holland Scholarship 2018-2019 (nog 1 beurs
beschikbaar)
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Voor talentvolle studenten die voor hun studie, stage of onderzoek naar een NonEU-bestemming gaan, is er
een interessante beurs à € 1250 beschikbaar, de Holland Scholarship. De voorwaarden om in aanmerking te
komen zijn te vinden op https://www.tudelft.nl/en/student/study-and-career/study-

internship-abroad/funding-scholarships/holland-scholarship/ en op het HSP application form.
Aanvullend vraagt de faculteit CiTG nog het volgende.
- GPA aantoonbaar 7.5 of hoger;
- Nederlandse nationaliteit;
- het verblijf vindt plaats in collegejaar 2018-2019 (afronding uiterlijk eind april 2019)
Graag vernemen we ook wat je zelf onderneemt/ter plekke gaat ondernemen om financiële
tekorten aan te vullen.
Op basis van de ingezonden documenten bekijken we of iemand volledig voldoet aan de gestelde voorwaarden
en wie we vervolgens de meest geschikte kandidaat vinden.
Meld je aan door uiterlijk 1 december 2018 het ingevulde aanmeldformulier (incl. de benodigde bijlagen met
daarbij een officiële cijferlijst met GPA en gespecificeerde begroting) te sturen naar exchange-

citg@tudelft.nl. Na deze deadline zal er een selectie plaatsvinden om de nog beschikbare beurs toe te
kennen. We verwachten de kandidaten begin november over de uitslag te informeren. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd. Er kan geen aanvraag worden ingediend na vertrek!
Het aanmeldformulier vind je op Brightspace (Student and International Office Civil Engineering and
Geosciences).
Student and International Office CeG, kamer 2.73, Maaike Kraeger-Holland

Study Abroad – New members wanted for multidisciplinary project
on plastic pollution in Bali
Indonesia is one of the biggest polluters in the world in terms of plastic, with 4 rivers in the top 20 polluting
rivers. Bali suffers severely from the plastic waste as its economy is greatly dependent on the tourist industry.
Our team, consisting of 5 master students from the TU Delft, is trying to find an efficient solution to this
problem.
Currently our team is looking for master students who are enthusiastic in continuing our research. As our team
has experience with the local conditions and difficulties we can provide guidance and tips for the next research
team. A wide variety of local and global partners have been set up that can provide help as well. Please
contact us on pantaiproject-citg@tudelft.nl or check out www.facebook.com/pantaiproject for more
information.
See also Brightspace CIE4061-09 for the Pantaiproject presentation and information about the multidisciplinary
project in general.

Study Abroad – Safe Travel Training Session 6 November
All students travelling abroad have to register themselves in "Osiris abroad" and follow the procedure as
described in the manual. All students are free to attend the planned safe travel training sessions (see data
below). See also this page https://www.tudelft.nl/en/student/study-and-career/study-internship-abroad/safetyinsurance-vaccinations/
Students visiting ORANGE areas are obliged to contact IV (Internal Safety department) TU-IV@tudelft.nl
on beforehand and are obliged to:
1. attend a safe travel training session
2. fill in the Personal S&S plan (handed out during the training)
3. send the plan to TU-IV.
RED: NO GO AREA
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The next safe travel training session is planned on Tuesday 6 November, Conference room 2, 12-14 hrs. Sports
building (building 37). Please register yourself by sending email to tu-iv@tudelft.nl

Data joint Board of Examiners CE and AES
2018: 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

Data Examination Meetings

Apply before

Meeting date
(Uitslagvergadering BSc &
MSc CE/AES)

Graduation
Ceremony
BSc CE

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

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

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
31 October

Laatste datum aanmelden voor CTB3000, BSc-eindwerk, periode 2

31 October

Deadline applying for Board of Examiners Meeting 12 November

6 November

Best Graduate TUDelft Ceremony 2018

6 November

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

7 November

Uiterste datum aanmelden CTB2000-D2 Bouwplaats

12-14 November

Study Abroad Event

14 November

Uiterste datum aanmelden Topsector Water & Maritiem Studiebeurs

19 November

Deadline applying for examination meeting 17 December

1 December

Uiterste datum aanmelden Holland Scholarship 2018-2019

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.
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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.
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