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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Vacature student-assistenten Inleiding Civiele Techniek
Voor het collegejaar 2019-2020 zijn wij op zoek naar student-assistenten voor het eerstejaars vak Inleiding
Civiele Techniek (CTB1120-17). Dit vak wordt gegeven in periode 1.
Functieomschrijving
Gedurende de eerste periode zullen de meeste werkzaamheden plaatsvinden. Dit komt neer op gemiddeld acht
uur per week. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het begeleiden van studenten tijdens de workshops, het
nakijken van de gemaakte workshops en het houden van vragenuurtjes.
Informatie en Sollicitatie
Ben je enthousiast over Civiele Techniek, heb je goede didactische vaardigheden en vind je het leuk om
medestudenten tijdens de practicummiddagen bij allerlei onderwerpen te begeleiden? Ben je daarnaast in bezit
van je propedeuse, heb je het vak Inleiding Civiele Techniek gehaald en ben je gemakkelijk in de omgang met
jongere studenten? Stuur dan een sollicitatie bestaand uit een duidelijke motivering, CV en cijferlijst zo snel
mogelijk per e-mail naar: ict.studass@gmail.com. De deadline hiervoor is 24 mei!
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Aankomend Kandidaats Bestuur
Het Bestuur van het 125e verenigingsjaar van Het Gezelschap "Practische Studie" deelt bij deze mede dat zij
de volgende personen voor het bestuur van het 126e verenigingsjaar van Het Gezelschap "Practische Studie"
kandidaat stelt:
Laurens Visser
Matthijs Prevaes
Steven Brouwers
Stefanie Nanninga
Tom Bosma
Ilse van der Zwet
Babette den Hollander
Voor 4 mei 2019 kunnen mensen zich kandidaat stellen tegen een van bovengenoemde personen. Hiervoor
dienen tien handtekeningen van leden verzameld te worden. Je kandidaatstelling dient schriftelijk bij de
secretaris ingediend te worden.

Holland Scholarship 2019-2020 (6 beurzen beschikbaar)
Voor talentvolle studenten die voor hun studie, stage of onderzoek naar een NonEU-bestemming gaan, is er
een interessante beurs à € 1250 beschikbaar, de Holland Scholarship. De voorwaarden om in aanmerking te
komen zijn te vinden op https://www.tudelft.nl/en/student/study-and-career/study-internship-abroad/fundingscholarships/holland-scholarship/ en op het HSP application form. Aanvullend vraagt de faculteit CiTG nog het
volgende.
- GPA aantoonbaar 7.5 of hoger;
- Nederlandse nationaliteit;
- het verblijf vindt plaats in collegejaar 2019-2020
Graag vernemen we ook wat je zelf onderneemt/ter plekke gaat ondernemen om financiële
tekorten aan te vullen. Op basis van de ingezonden documenten bekijken we of iemand volledig voldoet
aan de gestelde voorwaarden en wie we vervolgens de meest geschikte kandidaat vinden.
Meld je aan door uiterlijk 1 juni 2019 het ingevulde aanmeldformulier (incl. de benodigde bijlagen met
daarbij een officiele cijferlijst met GPA en gespecificeerde begroting) te sturen naar exchange-
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citg@tudelft.nl. Na deze deadline zal er een selectie plaatsvinden aan wie de beurzen zullen worden
toegekend. We verwachten de kandidaten voor de zomer over de uitslag te informeren. Over de uitslag kan
niet worden gecorrespondeerd. Er kan geen aanvraag worden ingediend na vertrek!
Het aanmeldformulier vind je op Brightspace (Student and International Office Civil Engineering and
Geosciences).
Student and International Office CeG, kamer 2.73
Maaike Kraeger-Holland

Onderwijsplanner Q4

Groepsindeling CTB1002, Lineaire Algebra, onderwijsperiode 4
Maandag 3e/4e uur en donderdag 1e/2e uur
Let op,
Zaal
0.96
1.96
2.98
2.99
3.02
4.98
4.99
1.98

de indeling is gebaseerd op de mentorgroep waar je deel van uit maakt in onderwijsperiode 4.
Docent
Groepen
Kneppers
A31, A34, A35, A36, A37, B22, B23, B53, B54, B55, B56, B57
Knaap
A21, A32, A51, A54, A55, A56, A57, A58, B51, B21
Verheij
A22, A23, A24, A25, A26, A27, A41, A62, B14
Van Hoven
A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A52
Smit
A33, A53, A61, B52, A63, B27, B15, B16, B17, B18
Koekoek
B33, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48
den Ouden-van der Horst B24, B31, B32, B34, A64, B35, B36, B37, B25, B26
Vermeer
A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, B11, B12, B13

Marian Roodenburg
Afdeling Onderwijs en Studentenzaken
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EvaSys Surveys
The EvaSys surveys are launched and ready to be filled in! It is that time of the year again when you can share
your feedback about your study programme. Do not miss the opportunity to note down what has been working
well and what needs improvement. The EvaSys questionnaires are open until Friday, 3rd May. Your feedback
is valuable and will be carefully looked at by the Quality Assurance Team, Education Management Team and
your lecturers.

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.
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.
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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.

Save the date! Scholarship information meeting
On 7 May 2019 an important information meeting will be held for all students CeG who plan to spend an
exchange period, internship, multidisciplinary project etc. abroad and who like to know more about available
scholarships and how to apply for them.
Date: 7 May 2019
Time: 12.45-13.30 hrs
Location: PULSE, Hall 4

Werkzaamheden aan collegezalen – van april tot augustus 2019
De collegezalen (A t/m G) en meerdere instructie- en computerzalen in ons gebouw worden volledig
opgeknapt. Het meubilair wordt vernieuwd, vloerbedekking vervangen, muren geschilderd, audiovisuele
middelen en ICT aangepast. Daarnaast wordt door een efficiëntere indeling van de zalen de totale capaciteit
verhoogd.
Impact
De werkzaamheden staan gepland van april tot eind augustus 2019, zodat de zalen in september volledig op
orde zijn voor het nieuwe collegejaar. Een deel van het onderwijs is in deze periode (Q4) op andere locaties
geroosterd. Hinder van de werkzaamheden op de locatie zelf wordt tot een minimum beperkt, maar zal niet
ongemerkt voorbij gaan in aangrenzende ruimtes. Zit je op een studieplek en ondervind je hinder? Wijk dan
tijdelijk uit naar een andere locatie. Het werk kan niet zomaar worden stilgelegd in verband met de deadline
van augustus; de zalen staan weer ingeroosterd voor september en moeten dan klaar zijn.
Andere werkzaamheden in en aan het gebouw
Komende periode wordt er meer gedaan in het gebouw. Dit zal je als student ook merken. Onder andere de
achtergevel (oostzijde) van het hoofdgebouw wordt komende maanden helemaal vervangen. Ook worden de
asbesthoudende plafondplaten aan die kant gesaneerd. Hiervoor wordt een steiger gebouwd aan de oostkant
en worden de fietsenrekken verplaatst naar het Mekelpark. Let komende tijd goed op posters en de schermen
om de aankondigingen van werkzaamheden in de gaten te houden.
Heb je toch een vraag of opmerking over de werkzaamheden? Neem dan contact op met het servicepunt van
CiTG via 89802 of servicepunt-citg@tudelft.nl. Kijk voor meer achtergrondinformatie op onderwijszalen CiTG.

Civiele Bedrijvendagen 2019
Dit jaar zullen de Civiele Bedrijvendagen plaatsvinden op 15 en 16 mei in de Aula van TU Delft. Er staan beide
dagen 34 bedrijven op de bedrijvenmarkt. Ook kan je je CV laten checken bij SUPAIR of Enginear.
Op 7 mei 2019 vindt het bedrijvenforum plaats. Tijdens de lunchpauze zullen in CiTG collegezaal E zullen vijf
bedrijven met elkaar in discussie gaan over civiele vraagstukken.
Op 15 mei vindt MDPitch plaats, waar Multidisciplinaire projecten de kans krijgen om een pitch te houden over
hun project, waarbij een cheque van €300,- gewonnen kan worden, gesponsord door Enginear. De uiterlijke
inschrijfdatum is 19 april.
Ook is het tijdens beide dagen mogelijk om individuele gesprekken met bedrijven te voeren, wat een mooie
kans is om een eventuele stage, afstudeerplek of een baan te bespreken. De uiterlijke inschrijfdatum hiervoor
is 26 april.
Meer informatie is te vinden op de site www.civielebedrijvendagen.nl.
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Athens programme – recognition of obtained grades
Did you participate in the Athens programme last month? We hope you have enjoyed your international
experience!
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.
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Data joint Board of Examiners CE and AES
2019: 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
3 mei

Invullen EvaSys surveys

4 mei

Kandidaatstelling

7 mei

Scholarship information meeting

15 en 16 mei

Civiele bedrijvendagen 2019

24 mei

Vacature student-assistenten Inleiding Civiele Techniek

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
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.
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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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