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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Persoonlijke Omstandigheden en aanvraag uitstel Bindend
Studieadvies
Het Bindend Studie Advies (BSA) houdt in dat je in het eerste studiejaar 45 studiepunten moet halen om je
opleiding te mogen voortzetten. Persoonlijke omstandigheden kunnen je studieresultaten negatief beïnvloeden.
Zodra die omstandigheden zich voordoen, moet je deze zo snel mogelijk melden bij de studieadviseur. De
studieadviseur bekijkt dan met jou of deze omstandigheden invloed hebben gehad of zullen hebben op je
studieresultaten en of het zinvol is om uitstel van het BSA aan te vragen bij de BSA-commissie. Een aanvraag
voor uitstel van het BSA bevat niet alleen een goede motivatie waarom het uitstel wordt aangevraagd, maar
ook een verklaring van de studentenarts of studentenpsycholoog.
Uitstel Bindend Studie Advies kan op basis van de volgende persoonlijke omstandigheden aangevraagd
worden:
a. Ziekte (incl. psychische problematiek)
b. Handicap/Functiebeperking
c. Bijzondere familieomstandigheden
d. Zwangerschap
e. Bestuurslidmaatschap FSR, SR of OC
f. Late inschrijving studie (na 30 september)
g. Sporters met een TUD-topsportstatus.
Let op: persoonlijke omstandigheden leiden niet op voorhand al tot uitstel van het BSA.
Uitstel van het BSA betekent dat je in het tweede studiejaar 45 EC uit het eerste studiejaar moet behalen of
het gehele eerste jaar moet hebben afgerond.
Aanvraag uitstel BSA
Je kunt tot uiterlijk 17 juni 2019 een aanvraag indienen bij de BSA-commissie voor uitstel BSA op grond van
persoonlijke omstandigheden. Vraag dus ook uitstel aan als de resultaten van kwartaal 4 nog niet bekend zijn!
Neem contact op met de studieadviseur over de procedure en de stukken die van belang zijn. Houd ook
voldoende rekening met een wachttijd voor het aanvragen van een verklaring bij de studentenarts of
psycholoog.
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De eerstvolgende vergadering van de BSA commissie is op maandag 13 mei 2019. Lever de stukken uiterlijk
in voor 1 mei 2019. De benodigde stukken dienen digitaal per PDF te worden aangeleverd bij het secretariaat
O&S: OS-CiTG@tudelft.nl.
De gegevens van de studieadviseurs van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen zijn hier te
vinden.
Uitgebreide informatie met betrekking tot het BSA is hier te vinden. Informatie over het BSA CiTG is te vinden
op deze pagina.

Programmeeronderdeel CTB2000-D3
Alle studenten die dit jaar het programmeeronderdeel van CTB2000-D3 met een voldoende afgerond
hebben worden automatisch enrolled in CTB2000-D4. Mocht je echter niet deel willen nemen in Q3, stuur
dan een email naar bouwplaats.registratie@gmail.com dan wordt je weer uitgeschreven.
Andere studenten (bijvoorbeeld studenten die vorig jaar CTB2000-D4 niet gehaald hebben), kunnen
zich aanmelden door uiterlijk Maandag 22 April het formulier in te vullen
op: www.tinyurl.com/bouwplaatsq4
Vul het formulier volledig in en klik dan op [submit] onderaan het formulier.

Vak aankondiging – CTB3420 Integral Design of Infrastructures
In Q4 draait het derdejaars keuzevak CTB 3420 Integral Design of Infrastructures. In dit projectvak maak je in
groepsverband een infrastructuur-ontwerp en zorg je individueel voor een technische uitwerking van een
onderdeel of aspect. Voor meer informatie zie de studiegids op Coursebase. Je kunt je t/m woensdag 17 april
enrollen voor dit vak op Brightspace en vervolgens ook voor een groep op het tijdstip van jouw keuze. Het
eerste college is op dinsdag 23 april.
Vragen? Mail naar g.a.vannederveen@tudelft.nl of e.j.houwing@tudelft.nl.

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.
Zie ook de BSc eindwerk handleiding op BS, de OER BSc CT en de RRvE BSc CT op deze pagina.

Athens programme – recognition of obtained grades
Did you participate in the Athens programme last month? We hope you have enjoyed your international
experience!
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Please note that your obtained grade for Athens will automatically be processed by the Board of Examiners
CIE-AES & TIL. Therefore, you do not have to deliver your transcript yourself to the Board of Examiners or the
International Office of CEG. It can take a couple of weeks before you see your grade (a pass), as well as 2 EC
registered in Osiris.
Send an e-mail to BoardofExaminers-CEG@tudelft.nl if you will graduate very soon after receiving your Athens
certificate. In that case you will need your grade registered as soon as possible in order to be able to fulfil the
graduation requirements.

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

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
22 April

Programmeeronderdeel CTB2000-D3

17 April

CTB3420 Integral Design of Infrastructures

10 April

Uiterste datum aanmelden CTB3000, bachelor eindwerk Q4

17 Juni

Aanvraag uitstel BSA

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
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Where?
How?

Studentportal, webpage study advisors CEG
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.
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