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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Djimin Teng wint Jong Talent Aanmoedigingsprijs Civiele en
Maritieme Techniek 2018
Het verheugt ons te kunnen melden dat het bestuur van de KHMW (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen) heeft besloten de Jong Talent Aanmoedigingsprijs 2018 in de discipline Civiele en Maritieme
Techniek toe te kennen aan CT student Djimin Teng. Van harte gefeliciteerd, Djimin!
De prijs, een bedrag van 500 euro, wordt toegekend ter bekroning van het behalen van uitzonderlijke
studieresultaten in het eerste studiejaar. De faculteit is erg vereerd dat Djimin Teng deze prijs heeft toegekend
gekregen en vindt het een prachtige start van Djimin’s academische ontwikkeling.
De Jong Talent Aanmoedigingsprijzen zijn bedoeld om de studieresultaten in de technische en exacte vakken
te bevorderen en worden beschikbaar gesteld door sponsors. De toekenning van de prijzen berust bij de
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Er worden twee soorten prijzen toegekend; Jong
Talent Aanmoedigingsprijzen en Jong Talent Afstudeerprijzen.
De prijsuitreiking van deze, en andere Jong Talent Prijzen, vindt plaats op maandag 26 november 2018 in het
Hodshon Huis, het gebouw van de KHMW, te Haarlem. Zie voor meer informatie de website van KHMW.

Groepsindeling CTB1001-16, Analyse, onderwijsperiode 2
Dinsdag 1e/2e uur en vrijdag 1e/2e uur
Let op, de indeling is gebaseerd op de mentorgroep waar je deel van uit maakt.
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Zaal
0.96

Docent
Smit

Groepen
A21, A32, A51, A54, B51

1.95
1.96
2.98
2.99
3.98
3.99
4.98

Kneppers
Hooghiemstra
Verheij
van Ballegooijen
Emsiz
van Nieuwenhuizen
den Ouden-van der Horst

A31, A34, B22, B23, B53, B54
B33, B41, B42, B43, B44
A22, A23, A24, A41
A42, A43, A44, A52
A62, A63, A64, B21
A33, A53, A61, B52
B24, B31, B32, B34

C (alleen vrijdag week 1) Vroegrijk
1.98
Vroegrijk

A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13 (wiskunde D mentorgroepen)
A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13 (wiskunde D mentorgroepen)

Marian Roodenburg, Education and Student Affairs CEG

Verplichte zelfstudiemiddagen in q2, Analyse CTB1001-16 en
Dynamica & Modelvorming CTB1210
Door de intensivering van het onderwijsprogramma is het voor studenten noodzakelijk effectief te studeren en
bij te blijven met de stof. Achterstand oplopen in periode 1 betekent doorgaans dat die achterstand niet meer
weggewerkt kan worden. Het behalen van de BSA (45 EC in het eerste jaar) komt dan als snel in gevaar.
Om die reden is er voor de vakken CTB1001-16 Analyse en CTB1210 Dynamica en Modelvorming per week een
middag begeleide zelfstudie ingeroosterd in periode 2. Studenten werken deze middag gezamenlijk aan
opdrachten en kunnen elkaar helpen. Ondersteuning wordt aangeboden door student-assistenten of docenten.
Studenten met een onvoldoende (cijfer lager dan 5.75) bij zowel Analyse (Q1) als Constructiemechanica (Q1)
zijn verplicht in Q2 minstens acht middagen actief deel te nemen aan de begeleide zelfstudie, anders worden
ze niet toegelaten tot de eerste tentamenmogelijkheid van Analyse (CTB1001-16) en Dynamica &
Modelvorming (CTB1210) in Q2.
Studenten die ervoor kiezen om in periode 2 slechts 1 van beide tentamens te doen, zijn verplicht actief aan 4
zelfstudiemiddagen deel te nemen.
Zorg ervoor dat je aanwezigheid bij de begeleide zelfstudie wordt geregistreerd. Bijzondere omstandigheden
dienen zo spoedig mogelijk bij de studieadviseurs gemeld te worden.
Marian Roodenburg, Education and Student Affairs CEG

MSc Elective Course CIE 4481 Systems Engineering and
Management in Q2
In Q2, course CIE 4481 Systems Engineering and Management will be offered. In this course an overview of
concepts, principles and practices of system analysis, design and development is given and this is applied to
the civil infrastructure domain.
The aim of this elective is to educate students in system-based design and engineering methods, as a
complement to the technical knowledge and skills developed in other courses.
Lectures are every Thursday 7th and 8th hour, attendance is mandatory. Next to that, assistance meetings can
be planned on demand. Lecturers are dr ir Sander van Nederveen, dr ir Ruud Binnekamp and prof dr ir Rogier
Wolfert. Please enroll on Brightspace if you want to join this course.
This course is one of the compulsory courses of the IDM annotation, but can also be followed as a separate
elective. This course is the successor of former course CIE 4480. CME students can use this course as part of
course CME 1210, as explained in the interim regulation on CME 1210. More info on this course or the IDM
annotation can be obtained from the lecturers.
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Study Abroad – Safe Travel Training Session 18 December
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. RED: NO GO AREA
The next safe travel training session is planned on Tuesday 18 December, 10-12 hrs, X, building 37, room
Rhythm B. Please register yourself by sending email to tu-iv@tudelft.nl

Study Abroad 12-14 November

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.
Wat moet je doen?
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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/

Prins Bernhard Cultuurfonds Beurzen
Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft jaarlijks studiebeurzen van € 1.000 t/m € 20.000 aan excellente
studenten met ambitie, voor talent in wetenschap, beeldende kunst, theater, dans, film en muziek. Met de
Cultuurfondsbeurs krijgen zij de kans om hun horizon letterlijk te verbreden met een vervolgstudie of
onderzoek in het buitenland. Elk jaar krijgen zo’n 150 studenten een Cultuurfondsbeurs.







Voor HBO studenten geldt dat zij na hun BA voor een MA in het buitenland kunnen aanvragen.
Voor WO studenten geldt dat zij na hun MA voor een tweede MA in het buitenland kunnen
aanvragen.
Voor promovendi geldt dat zij 1) een deel van hun (voor)onderzoek in het buitenland kunnen
uitvoeren, met een minimum van drie maanden, of 2) hun hele promotieonderzoek aan een
buitenlandse universiteit kunnen volgen. Dit kan ook voorbereidend onderzoek zijn.
Het is ook mogelijk om later in het traject een aanvraag te doen.
Ook buitenlandse studenten, die minstens drie jaar in Nederland zijn ingeschreven, kunnen een
aanvraag doen.

Voor het beurzenprogramma 2019 loopt de inschrijving van 1 februari tot 1 april 2019.
Alles over de Cultuurfondsbeurzen, inclusief een handig filmpje met alle info, is te vinden op:

www.cultuurfonds.nl/cultuurfondsbeurzen
NB: Alle aanvragen gaan digitaal via de website, het aanvraagformulier wordt eind januari online gezet.

Spanish Film at TU Delft
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the
heart.
Helen Keller
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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
should be handed in 12 working days prior to the meeting. Please mail to BoardofExaminersceg@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.
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Agenda / student events
12-14 November

Study Abroad Event

14 November

Uiterste datum aanmelden Topsector Water & Maritiem Studiebeurs

19 November

Deadline applying for examination meeting 17 December

27 November

Deadline applying for Board of Examiners Meeting 10 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.
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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