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Geslaagden BSc CT, maart 2019
In de Examenuitslagvergadering van 18 maart jl. is de uitslag vastgesteld van degenen die zich voor het
examen Bachelor Civiele Techniek hebben aangemeld.
8 personen zijn geslaagd verklaard.
De BSc CT diploma-uitreiking vindt plaats op vrijdag 7 juni 2019. De betrokken personen ontvangen een
uitnodiging per e-mail.

Aanmelden voor CTB3000 BSc-eindwerk, periode 4
Tot uiterlijk 10 april 2019 kun je je aanmelden voor het BSc-eindwerk, periode 4. Het inschrijfformulier en
andere informatie, zoals handleiding, tijdschema, etc. is te vinden op Brightspace, bij CTB3000 Q4.
De startbijeenkomst is op maandag 23 april 2019. De zalen worden bekend gemaakt.
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 bachelor eindwerk 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 bachelor eindwerk verwijderd.
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Zie ook de BSc eindwerk handleiding op BS, de OER BSc CT en de RRvE BSc CT op deze pagina.

MSc CIE Graduates March 2019
During the examination meeting of 18th March 37 persons have been declared successful of which 3 persons
with the designation cum laude.
The diplomas have been handed out individually.

Training Reis Veilig
De TU Delft biedt reisveiligheidstraining aan studenten die voor hun studie naar het buitenland gaan. In eerste
instantie wordt deze training in het Nederlands gegeven maar bij voldoende vraag kan deze training ook in het
Engels worden verzorgd. Studenten die naar het buitenland gaan wordt ten zeerste aangeraden deel te nemen
aan deze training.
De eerstvolgende training vindt plaats op:
26 maart 2019 van 12.00 – 14.00 uur in instructiezaal D1 bij TBM (gebouw 31)
De daaropvolgende training wordt gehouden op:
17 april 2019 van 12.00 – 14.00 uur in vergaderzaal LB 01.010 (Snijderszaal), bij EWI (gebouw
36)
29 mei van 12.00 – 14.00 uur in collegezaal 00.350 Science Centre (gebouw 3)
De training biedt kennis over veiligheid in het buitenland en de mogelijkheid om zelf een veiligheidsplan op te
stellen. Hierin wordt bijvoorbeeld inzichtelijk welk risico je loopt als je met het openbaar vervoer reist en welke
maatregelen je kunt nemen.
Deelname aan de training garandeert niet dat er zich geen incidenten meer zullen voordoen, maar na afloop
van de training zijn deelnemers zich veel meer bewust van de eventuele gevaren en hoe in dergelijke situaties
te handelen.
Aanmelden voor deelname is verplicht via: TU-IV@tudelft.nl , onder vermelding van:
•
Naam, email, telefoonnummer en faculteit.
•
Informatie over voorgenomen verblijf (reis data en bestemming).
•
Voorkeurstaal training; Nederlands of Engels
De training “Reis Veilig” is gratis en wordt door Integrale Veiligheid verzorgd.

Data joint Board of Examiners CE and AES
2019: 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
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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
26 Maart

Training Reis Veilig

10 April

Uiterste datum aanmelden CTB3000, bachelor eindwerk Q4

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: 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.

