CE News
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.

Education and Student Affairs

Faculty of Civil Engineering and
Geosciences

CE-nieuws is de officiële nieuwsbrief van de BSc en MSc Civiele Techniek-programma's. Het bevat belangrijke
informatie voor studenten over veranderingen in colleges en examens, inschrijvingen voor practica, excursies enzovoort.
CE-nieuws kan informatie vervangen die eerder elders is verschenen, dus het is erg belangrijk dat u het leest.
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Correctie Regels en Richtlijnen Examencommissie (RRvE) CT
In artikel 31 lid 1a van de Regels en Richtlijnen Examencommissie (RRvE) CT, 2018-2019 bleek een typefout
geslopen te zijn. De tekst ‘de minor’ was abusievelijk weggevallen. Nu door de bedoelde toevoeging van ‘de
minor’ aan de tekst van art.31 lid 1a geen studenten geschaad worden en in de RRvE AES de Engelstalige
tekst correct was weergegeven, heeft de Examencommissie een nieuwe versie aangenomen, die op de website
gepubliceerd is.

Geslaagden BSc CT, december 2018
In de Examenuitslagvergadering van 17 december jl. is de uitslag vastgesteld van degenen die zich voor het
examen Bachelor Civiele Techniek hebben aangemeld.
4 personen zijn geslaagd verklaard.
De BSc CT diploma-uitreiking vindt plaats op vrijdag 15 februari 2019. De betrokken personen ontvangen
een uitnodiging per e-mail.
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Aanmelden voor CTB3000 BSc-eindwerk, periode 3
Tot uiterlijk 23 januari 2019 kun je je aanmelden voor het BSc-eindwerk, periode 3. Het inschrijfformulier en
andere informatie, zoals handleiding, tijdschema, etc. is te vinden op Brightspace, bij CTB3000 Q3.
De startbijeenkomst is op maandag 11 februari 2019.
BE, CME en SE in zaal 6.75 (10.45 – 12.00 uur)
EE, WAM en WAT in zaal 2.62 (10.45 – 12.00 uur)
T&P 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. W. Broere of de coördinator GRS: mevr. L. 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 BS, de OER BSc CT en de RRvE BSc CT op deze pagina

Mededeling betreffende het vak CTB3355 'Waterbouwkundige
constructies'
Het vak wordt gegeven in de derde periode, beginnend op 11 februari en bestaat voor een groot deel uit
oefeningen met wekelijkse deadlines. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. De oefeningen
tellen voor 70% mee en het schriftelijk tentamen voor 30% voor het eindcijfer van dit vak.
Zorg ervoor dat je de gehele periode aan dit vak kunt werken en geen deadlines mist. Het vak wordt in
principe alleen in de derde periode aangeboden. Het is niet mogelijk om de oefeningen en het schriftelijk
tentamen los van elkaar te doen. Herkansen van het vak in het vierde kwartaal kan alleen bij onvoldoende
resultaat in het derde kwartaal. Meer informatie is te vinden in de studiegids
(http://www.studiegids.tudelft.nl). Studenten die in het verleden nog niet alle onderdelen met succes hebben
afgerond, wordt verzocht contact op te nemen met de docent M.Z.Voorendt@tudelft.nl.
BSc-studenten die al weten dat zij de MSc-opleiding Waterbouwkunde willen gaan doen, wordt dringend
aanbevolen dit vak in de Bacheloropleiding te volgen, omdat het derde kwartaal van het 1e MSc-jaar tamelijk
druk is.

MSc CIE Graduates December 2018
During the examination meeting of 17 December
33 persons have been declared successful of which 1 person with the designation cum laude.
The diplomas have been handed out individually.

Announcement related to the course CIE3330 'Hydraulic structures'
The course will be given during the third period, starting on 11 February. It mainly consists of exercises with
weekly deadlines and will be concluded by a written exam. The exercises count for 70% and the exam for 30%
of the final course grade.
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Be sure that you can work on this course during the entire period and don't miss any deadlines. The course
will principally be given only in the third period. It is not allowed do the exercises and the written exam
separately. A re-take in the fourth period is only possible in case of an insufficient result of the third period.
More information can be found in the study guide (www.studyguide.tudelft.nl). Students who have not yet
finished parts of the course of previous years are requested to contact the lecturer M.Z.Voorendt@tudelft.nl.

Main exchange nomination round for study exchange CEG 20192020: system is open till 1 January 2019
In September and November we organized an exchange kick-off meeting and a Study Abroad event for
students interested in a study exchange abroad in the academic year 2019-2020 (free minor Study Abroad or
study exchange in MSc programme).
We are happy to inform you that the nomination system for the main nomination round will be open from 1
December 2018 till 1 January 2019. You can find the link, and all other relevant information on Brightspace:
Student and International Office CEG > Exchange.
There you can also find the exchange manual 2019-2020, please read that carefully too.
Both BSc- and MSc-students can apply, and both semesters are included!
Incomplete nomination packages won’t be considered and no correspondence about the outcome is possible.
Student and International Office CeG
Maaike Kraeger, Nazli Ozdemir

Study Abroad: MDP Speed Mate Session 9 January

Study Abroad – Tokyo Tech Campus Asia Summer school
Tokyo Institute of Technology biedt studenten (undergraduate en graduate) de mogelijkheid om deel te nemen
aan hun Campus Asia Summer School 2019. Deze summer school kent twee varianten:
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1.
2.

Course oriented program voor undergraduate studenten;
Research oriented program voor graduate studenten.

Aanmeldingsprocedure, interne selectieprocedure TU Delft en deadlines
Je kunt je zelf aanmelden voor deze programma’s tot 31-01-2018 via de reguliere procedure van Tokyo
Institute of Technology (zie website).
Daarnaast mail je een print van je aanmelding inclusief de vereiste bijlagen (o.a. een gewaarmerkte cijferlijst)
plus, als extra documenten, een motiveringsbrief en een curriculum vitae naar het Education Service Centre
(email: contactcentre-esa@tudelft.nl) voor 22-01-2019.
De Mobility groep van het Education Service Centre selecteert uit alle aanmeldingen voor het course-oriented
program één kandidaat, die voor 31-01-2019 wordt genomineerd bij Tokyo Institute of Technology.
De selectie vindt plaats op basis van het GPA. Bij meerdere kandidaten van één faculteit met hetzelfde GPA
vragen we aan het facultaire International Office om een nominatie volgorde aan te geven.
Tokyo Tech hanteert geen quotas voor het research-oriented program. Ze kunnen maximaal 25 studenten
accepteren voor beide programma´s gezamenlijk.
Selectieprocedure Tokyo Institute of Technology en uitslag
De selectieprocedure is competitief waarbij Tokyo Tech voor wat betreft het course oriented program prioriteit
geeft aan de door de TU genomineerde kandidaat. Naar verwachting worden omstreeks 28 februari 2019 de
kandidaten geïnformeerd over de uitslag.

Data joint Board of Examiners CE and AES
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

18-12-2018

21-1-2019

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
T/m 21 December

MSc CE, TIL, CME voorlichting, zaal C, 12.45 – 13.30 uur

19 Dec u/I 4 Jan

Board of Examiners office closed during Christmas holidays

24 Dec u/i 4 Jan

Student (and International) Office CEG closed during Christmas holidays
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24 Dec u/i 4 Jan

Study advisors absent during Christmas holidays

24 Dec u/i 7 Jan

Secretariat ESA CEG is closed during Christmas holidays

T/m 1 Jan

Study exchange CEG 2019-2020 (both Fall and Spring term): system is open

2 January

Deadline applying for Board of Examiners Meeting 14 January 2019

9 January

18.00 hr MDP speed mate session

21 January

Deadline aanmelden Tokyo Tech Summer school

21 January

Deadline applying for Examination Meeting 18 February

23 January

Uiterste datum aanmelden CTB3000, bachelor eindwerk Q3

15 February

BSc CT diploma-uitreiking

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.

Next CE News will appear on 10th January 2019.

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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