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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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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Student-assistenten Constructie Mechanica
Vanwege natuurlijk verloop binnen het team van student-assistenten bij de sectie Constructie Mechanica zijn
wij op zoek naar een nieuwe collega vanaf september 2019 (0,2 FTE).
De werkzaamheden zijn zeer divers en bestaan o.a. uit het begeleiden van oefeningen/practica, het mede
ontwikkelen van nieuwe oefeningen en onderhouden van onderwijsmateriaal, ten behoeve van het
mechanicaonderwijs in de BSc-fase. We assisteren de gehele mechanica-sectie, dus niet alleen de Constructie
Mechanica vakken, maar ook Dynamica van Systemen.
Ben je enthousiast student(e) die het leuk vindt om medestudenten te begeleiden in het onderwijs, heb je
aantoonbare affiniteit met Constructie Mechanica, ben je in het bezit van de propedeuse en heb je CM3 en
DVS behaald? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 20 juni 2019, per e-mail, naar onderstaand adres.
Ir. J.W. Welleman
Kamer: 6.65
Tel: 015-2784856
e-mail: J.W.Welleman@tudelft.nl
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Student exchange places 2019-2020 still available!
Are you interested in studying one or two semesters at one of our international partneruniversities? There are
still quite a few very interesting places available in- and outside the EU for study year 2019-2020 (semester 2
mainly due to application deadlines). Please check out the Brightspace community ‘Student and International
Office CeG’ > Exchange. Here you can find all places available, further information on the partneruniversities
and the exchange manual. For further information you may send us an e-mail through exchangecitg@tudelft.nl or you can come by our office, room 2.73 (12.30-13.30 hrs).
Maaike Kraeger
Nazli Ozdemir
Student and International Office CeG

Internship information meeting
On June 6th 12.45-13.30 the annual internship information meeting will be held in 1.96. Are you interested
in doing an internship in your master? Pass by for inspiration from students and get everything to know you
need to know about internships in your program!

Consultation hours Academic Counsellors CEG
There will be no consultation hours on the 12th of June.
With kind regards,
Karel Karsen, Pascal de Smidt, Anneloes Klapwijk

Faculty closed
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The faculty will be closed on:
- 30 May 2019 (Ascension Day)
- 31 May 2019
- 10 June 2019 (Whit Monday)

Docent van het Jaar verkiezing
Nu de studentenraad verkiezingen achter de rug zijn, is het tijd voor een nieuwe verkiezing… De Docent van
het Jaar verkiezing! Welke docent gaf er goed college? Wie stond er altijd klaar om vragen te beantwoord? Of
wie was er gewoon altijd heel enthousiast? Dit is een mooi moment om hem/haar in het zonnetje te zetten.
Hieronder kan je de Googleform vinden met alle docenten van CiTG (BSc, MSc CT, MSc TIL, MSc CME). De
verkiezingen zijn open tot en met 10 juni.
Stem hier: https://forms.gle/xR1gLby7Ukzq5F9S6
Met practische groet,
Het Gezelschap “Practische Studie”

Fieldwork Hydraulic Engineering open for application
The Fieldwork Hydraulic Engineering (CIE5318) is a special elective course with a limited number of spots.
However, over the last years we have had two options side by side, such that we can accommodate about 30
students in total.
1. The Bulgarian fieldwork option aims a collecting data for the design of coastal structures, such as
breakwaters and marinas. This year, we will be accommodated at the project location along the Black Sea near
Balchik from 26 Sept to 3 Oct 2019. You will learn how to decide what types of data have to be collected,
and determine the useful number of samples, the required degree of accuracy and precision. You will operate
in a group including several students from Varna Free University. Making a preliminary design of a coastal
structure or marina is part of the assignment. The costs of the flights and the accommodation will be covered
by TU Delft.
2. The Dutch Fieldwork option is slightly more oriented towards Coastal Dynamics II. Measurements will be
done on the beach, like profile measurements, sand sampling, sediment transport measurements, etc. The
collected data will have to be checked to the deep water boundary conditions (waves and currents) which are
available via the routine measuring devices. Students will learn to translate a research question to
measurements and conclusions. The field week is most probably from 21 Sept to 29 Sept 2019.
Apart from the field weeks, several lectures are included on data collection and analysis

If you want to apply for the fieldwork, please follow the instructions as mentioned on Brightspace, course
CIE5318 2018-2019 Q1.
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Vacature student-assistent Bouwplaats 1
Voor de begeleiding van de practicummiddagen van het eerstejaars vak CTB1000 Bouwplaats 1 zijn wij op zoek
naar een paar goede nieuwe studentassistenten.
Werkzaamheden
•
Het instrueren en begeleiden van groepen eerstejaars studenten bij het volgen van de
practicummiddagen;
•
Het nakijken van het door de studenten ingeleverde werk;
•
Werklast: gemiddeld 2 dagdelen per week (0,2 FTE)
Een geschikte kandidaat:
•
Staat bij de TU Delft ingeschreven als student;
•
Is m.i.v. 2 september 2019 beschikbaar voor minimaal 1 jaar;
•
Is in het bezit van de propedeuse;
•
Spreekt en schrijft goed Nederlands;
•
Is in staat om ingewikkelde zaken op een eenvoudige manier uit te leggen;
•
heeft sterke communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschift; tactvol als het nodig is,
maar wel durven zeggen waar het op staat.
Geboden wordt:
•
Een salaris op basis van de geldende regels salariëring studentassistenten;
•
Een prettige werksfeer in een gezellig team;
•
Een mooi punt op je CV dat je t.z.t. zal onderscheiden van andere pas afgestudeerde studenten.
Wat te doen?
Wil je in aanmerking komen voor deze vacature? Stuur dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 juni een
sollicitatiebrief met CV naar:
ir. S. Pasterkamp
e-mail: s.pasterkamp@tudelft.nl
Kantoor: S2 1.56 (achter zaal G)
Telefoon: (015) 278 4982

Gevraagd: studentmentoren
De opleiding Civiele Techniek is op zoek naar gemotiveerde CT-studenten die tussen september en maart van
het collegejaar 2019-2020, ± een uur per week willen besteden aan het begeleiden van eerstejaarsstudenten.
Als studentmentor begeleid je een groep van ±10 studenten. Je ontvangt hiervoor een financiële vergoeding.
Aan een
•
•
•
•
•

studentmentor worden de volgende eisen gesteld:
een voltooid 1e jaar of uitzicht daarop;
een goede studievoortgang (min 80% per jaar);
enige ervaring met het begeleiden van groepen;
deelname aan een van de trainingen in juli/augustus;
beschikbaarheid op de 1e en liefst ook 2e collegedag: 2-3 september 2019;

Geïnteresseerd? Haal de informatie en het sollicitatieformulier op bij het Servicepunt CiTG, of bij de balie van
Practische Studie.
Sollicitatieformulieren moeten uiterlijk 7 juni 2019 ingescand ingeleverd worden via turbomentoraatcitg@tudelft.nl.

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. Je moet min. 7 weken in het buitenland zijn
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en min. 10 EC halen. Aanvullend vraagt de faculteit CiTG nog het volgende.
- GPA aantoonbaar 7.5 of hoger voor het studieprogramma dat je volgt (Bachelor of Master);
- 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 exchangecitg@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

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
Docent
Kneppers
Knaap
Verheij
Van Hoven
Smit
Koekoek
den Ouden-van der Horst
Vermeer

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

Marian Roodenburg
Afdeling Onderwijs en Studentenzaken

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)
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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 donderdag 4 juli 2019. Lever de stukken uiterlijk
in voor 17 juni 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.

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.

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:
29 mei van 12.00 – 14.00 uur in collegezaal 00.350 Science Centre (gebouw 3)
De daaropvolgende training wordt gehouden op:
8 juli van 12.00 – 14.00 uur in collegezaal 00.350 Science Centre (gebouw 3)
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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: 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
1 juni

Holland Scholarship

6 juni

Internship information meeting

7 juni

Gevraag studentmentoren

8 juni

Vacature student-assistent Bouwplaats 1

10 juni

Docent van het Jaar verkiezing

17 Juni

Aanvraag uitstel BSA

20 juni

Vacature student-assistenten Constructie Mechanica

Useful websites:
Student Portal CEG (all information for students faculty CEG)
Academic counsellors (information and advice i.r.t. planning your studies)
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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.
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