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.
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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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1 februari regel eerstejaars studenten Bachelor CT in relatie tot het
BSA
Bij de TU Delft geldt een bindend studieadvies (BSA) voor alle bacheloropleidingen. Dit betekent dat je in het
eerste collegejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten;
dit is 45 EC. Wanneer je deze norm niet haalt dan wordt de inschrijving automatisch beëindigd en kun je je
daarna vier jaar lang niet inschrijven voor dezelfde opleiding. Uiteraard krijg je gedurende het collegejaar
tussentijdse adviezen en studiebegeleiding.
Je krijgt geen bindend studieadvies als je je voor 1 februari uitschrijft. Je kunt je volgend jaar dus opnieuw
inschrijven voor deze opleiding. Je moet dan opnieuw een BSA van 45 ECTS halen, of, wanneer je meer dan
15ec hebt behaald, de resterende credits. Let wel op: als je opnieuw dezelfde opleiding gaat doen, dan tellen
reeds behaalde EC's een studiejaar later niet mee in de BSA resultaten.
Als je je na 1 februari uitschrijft krijg je wel een bindend studieadvies.
De studieadviseurs kunnen je helpen met vragen over het BSA en de overwegingen om je al dan niet uit te
schrijven voor 1 februari. We nodigen eenieder uit die hierover wil praten om bij ons langs te komen op het
spreekuur tussen 12.30 en 13.30 uur vanaf maandag 28 januari t/m donderdag 31 januari. We reserveren
deze dagen echt voor vragen over het BSA en de eventuele tussentijdse uitschrijving!

CE News
17/01/2019 – Number 19 – volume 54

De studieadviseurs CiTG
Karel Karsen, Anneloes Klapwijk, Pascal de Smidt

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.

Internship offer at world-leading Japanese pneumatic caisson
contractor
From June or September 2019, an internship position will be offered by Oriental Shiraishi Corporation in Tokyo.
After a succesful first internship, now a second phase will continuate the improvement of the design method of
pneumatic caisson technology, especially of the soil bearing capacity estimation (Plaxis skills are required!).
This is a unique opportunity to gain experience abroad at a renowned contractor with attractive working
conditions. See Brightspace CIE4040 "Internship" for information and the way of application. Please apply
before 26 January. Contact M.Z.Voorendt@tudelft.nl for more information and application.
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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.
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.

Masterforum
Ben je nog aan het twijfelen over welke civiele mastertrack je wilt doen? Kom dan 12 februari naar het
Masterforum van PS in zaal E! In de lunchpauze zullen studenten van alle mastertracks vragen beantwoorden
over de verschillende richtingen. Daarna zal er ook de mogelijkheid zijn om je brandende vragen te stellen. Er
zal voor lunch worden verzorgd.

New members wanted for MDP in Bali during Q3 or Q4
Our team, consisting of 5 master students from the TU Delft, is trying to find an efficient solution to the plastic
pollution problem in Bali.
We are looking for master students who are enthusiastic in continuing our research in Q3 or Q4. 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. The
research can contain the following subjects:
·
·
·

Design an efficient river catchment device for plastic waste.
Further investigation on the composition of plastics on Bali’s beaches and rivers.
Other creative ideas that would contribute to reducing plastic pollution

If you are interested please contact pantaiproject-citg@tudelft.nl

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:
1.
Course oriented program voor undergraduate studenten;
2.
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.
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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.

Sustainability Career Event 2019
Wil jij een carrière waarin duurzaamheid een rol speelt?
Ben jij een student of starter en heb je interesse in duurzaamheid en business? Kom dan naar het 8e nationale
Sustainability Career Event op donderdag 7 februari 2019 op de Universiteit Utrecht!
Kom langs en praat en netwerk met meer dan 25 organisaties, die actief zijn op het gebied van duurzaamheid.
Maak kennis met organisaties als: ABN AMRO, Berenschot, ProRail, Rijkswaterstaat, Lidl, Nuon, PostNL, Tauw,
Stedin, Priva, Antea groep en nog vele andere!
Bezoek de Bedrijvenmarkt, doe mee aan een van de Workshops en raak geïnspireerd door de sprekers tijdens
de Opening, zoals: Tommy Hofkamp (data analyst Sustainability, Ahold Delhaize) en Climmy Roeffen (adviseur
duurzame ontwikkelingen, Kragten).
Meld je aan
Wil je dit unieke carrière evenement bezoeken? Meld je hier nu aan!
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De plekken voor de workshops raken snel vol, dus zorg dat je een
plekje bemachtigd. We zien je daar!
Het SustainableMotion team
info@sustainablemotion.nl

Data joint Board of Examiners CE and AES
2019: 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

17-6-2019
15-7-2019

Not known yet
Not known yet
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Not known yet

19-8-2019

Not known yet

The data can also be found here.

Agenda / student events
21 January

Deadline aanmelden Tokyo Tech Summer school

22 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.

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.

