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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Geslaagden BSc CT, juni 2019
In de Examenuitslagvergadering van 17 juni jl. is de uitslag vastgesteld van degenen die zich voor het examen
Bachelor Civiele Techniek hebben aangemeld.
16 personen zijn geslaagd verklaard.
De BSc CT diploma-uitreiking vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2019. De betrokken personen ontvangen een
uitnodiging per e-mail.

MSc CIE Graduates June 2019
During the examination meeting of 17th June 30 persons have been declared successful of which
5 persons with the designation cum laude and 2 persons with a double degree NUS.
The diplomas have been handed out individually.
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Ethiek overgangsregeling
Dit is een bericht voor studenten die vóór 1 september 2016 gestart zijn met de bacheloropleiding
Civiele Techniek en deze opleiding nog niet hebben afgerond.
In collegejaar 2016/2017 is de ethiekleerlijn geïntroduceerd in de bachelor Civiele Techniek. Deze
ethiekleerlijn bestaat uit zeven vakken uit het eerste en tweede BSc jaar en wordt afgerond met een
afsluitende opdracht bij het bacheloreindwerk. Studenten die voor 1 september 2016 aan de opleiding zijn
begonnen, waren vrijgesteld van deelname aan de ethiekleerlijn. Deze vrijstelling zal zoals vanaf het begin
van de regeling is voorgenomen langzaam afgebouwd worden.
Vanaf 1 september 2019 krijgen studenten die voor 1 september 2016 zijn begonnen aan de
BSc Civiele Techniek niet meer standaard een vrijstelling voor de ethiek deelresultaten van 7
vakken die deel uit maken van de ethiekleerlijn. Om de vakken te behalen moeten alle
onderdelen inclusief het ethiekonderdeel voldoende afgerond worden.
Voor de meeste studenten die voor 1 september 2016 gestart zijn met de BSc CT zal deze regeling geen
gevolgen hebben. Bij het introduceren van de ethiekleerlijn zijn de examenprogramma’s en de vakcodes
aangepast. Bij het overhevelen van de resultaten van de oude naar de nieuwe vakcodes hebben alle
studenten die voor 1 september 2016 zijn begonnen met de BSc CT al standaard een voldoende gekregen
voor het ethiekonderdeel als zij hadden deelgenomen aan het vak onder de oude vakcode. Alle reeds
ingevoerde resultaten in Osiris blijven gewoon geldig.
Studenten die voor 1 september 2016 zijn begonnen met de BSc CT en die ten tijde van de overzetting van
de resultaten nog nooit hadden meegedaan aan één of meerdere van de vakken van de ethiekleerlijn (en de
vrijstellingen dus niet hebben gekregen) kunnen zich tot 31 Augustus 2019 melden om alsnog in
aanmerking te komen hiervoor. Aanvragen na deze deadline worden niet meer in behandeling genomen en
vallen onder de nieuwe regeling.
De volgende zeven vakken maken deel uit van de ethiekleerlijn:
CTB1110-17

Constructiemechanica

CTB1120-17

Inleiding Civiele Techniek

CTB1220-17

Integraal Ontwerpen

CTB1320-17

Bouwmaterialen & Milieu

CTB1420-17

Transport & Planning

CTB2320-17

Ontwerpen van constructies en
funderingen

CTB2420-17

Hydrologie

Studenten die voor 1 september 2016 zijn begonnen aan de opleiding Civiele Techniek zijn wel nog steeds
vrijgesteld van het inleveren van een ethiekportfolio bij het bacheloreindwerk.
Aanmeldprocedure:
Studenten die één of meerdere van de hierboven vermeldde vakken nog niet hebben afgerond en die
vóór 1 september 2016 zijn begonnen met de BSc CT kunnen een verzoek indienen voor het krijgen van
een vrijstelling voor ethiek deelresultaat.

• Controleer eerst goed in Osiris of je de vrijstelling al niet hebt gekregen. Zoals reeds vermeldt, hebben de
meeste studenten die voor 1 september 2016 zijn gestart al een vrijstelling gekregen voor de ethiek
onderdelen. Je ziet bij het vak dan een “V” (voldoende) staan bij het ethiek deelresultaat van het vak.
Dat resultaat blijft onbeperkt geldig.

• In het geval er nog geen vrijstelling is verleend en je voldoet aan de genoemde voorwaarden stuur dan een
e-mail naar Osiristransition-CEG@tudelft.nl.

• Gebruik als titel van de mail: ‘Ethiek overgangsregeling 2019’.
• Vermeld in ieder geval je studentnummer, naam en om welke vakcode(s) het gaat.
• De deadline is tot en met 31 Augustus 2019. Aanvragen na de deadline worden niet meer in behandeling
genomen en vallen onder de nieuwe regeling.
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Vacature student-assistant Dynamica en Modelvorming
Ter ondersteuning van het 1e jaar vak CTB1210 Dynamica en Modelvorming uit het Bachelor programma
Civiele Techniek zijn we op zoek naar een aantal student-assistenten. Tot je taken hoort studenten te helpen
met de oplossing van vraagstukken tijdens de werkcolleges en de begeleide zelfstudiemiddagen.
Het helpen van studenten concentreert zich op collegeperiode Q2 (begin november tot medio januari, op
maandag en vrijdag middag).
De omvang van je bijdrage is minimaal 4 uur/week; wil je meer uren werken kan dat uiteraard. De flexibiliteit
in de omvang van je bijdrage maakt de positie onder andere ook geschikt voor degenen, die een aanvulling op
andere werkzaamheden zoeken.
Ben je een student aan de TU Delft, en vind je het leuk om andere studenten te helpen is dit een mooie
gelegenheid. Uiteraard heb je de meeste tweedejaars BSc vakken reeds behaald en heb je minimaal een 7
voor analyse en dynamica of vergelijkbare vakken.
Geïnteresseerd?
Stuur dan een e-mail met je cijferlijst, een indicatie van het aantal uren per week dat je wenst te werken en
informatie over je beschikbaarheid naar het secretariaat van de afdeling Geoscience and Remote Sensing, secrgrs-citg@tudelft.nl uiterlijk 30 september 2019.

Vacature student-assistent Beton- en Staalconstructies
Functieomschrijving
Voor het academisch jaar 2019/2020 zijn we op zoek naar een nieuwe studentassistent Beton- en
Staalconstructies (CTB2220). Je zult samen met een collega studentassistent verantwoordelijk zijn voor het
maken en beoordelen van de Individuele Opdracht en bent aanspreekpunt voor vragen van studenten.
Informatie en sollicitatie
Ben jij enthousiast over Beton- en Staal constructies, wil je naast je studie wat geld verdienen en lijkt het je
leuk om uitleg te geven aan studenten? Stuur dan voor 1 juli een mailtje met korte motivatie naar
r.abspoel@tudelft.nl. De functie omvat 0.2 fte gedurende 4 maanden (oktober t/m januari) en loopt voor
minimaal 2 jaar.

Vacature student voor het vak Urban Climate & Hydrology
Voor het vak “Urban Climate & Hydrology” zijn we op zoek naar een student die kan assisteren in de periode
half augustus – half oktober. Heb jij een praktische inslag en kan je goed uit de voeten met Python? Stuur dan
een e-mail naar Sabrina Kestens – S.J.Kestens@tudelft.nl

EvaSys surveys
Summer has arrived and we have now entered into the final stretch of the academic year. Please take some
time to evaluate your courses of the last quarter and share the highlights and points of attention via the
EvaSys surveys. The questionnaires are open until Friday, 19th July. Your feedback is valuable and will be
carefully looked at by the Quality Assurance Team, Education Management Team and your lecturers.
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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

Studiebeurs Duitsland
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Studie(her)keuze workshop XL
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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.

Secretariat ESA CEG during the summer
Due to the summer holidays the Secretariat of Education and Student Affairs CEG will be closed as of Monday
the 22th of July until Friday the 19th of August.
Student and lecturers please check:
Students: student-portal-ceg
Lecturers: lecturer-portal-ceg
With kind regards,
Secretariat Education & Student Affairs CEG

Academic counsellors ESA CEG during the summer
Due to the summer holidays the Academic Counsellors of Education and Student Affairs CEG will be closed as
of Monday the 5th of August until Friday the 9th of August.
Opening hours from Monday the 22nd of July from Friday the 12th of august:
Tuesday and Thursday 12.30 – 13.30 hrs.
(please note that not all academic counsellors are available during summer opening hours)
Student and lecturers please
check:
Students: student-portal-ceg
Lecturers: lecturer-portal-ceg
With kind regards,
Academic counsellors
Education & Student Affairs CEG
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Data joint Board of Examiners CE and AES
2019: 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

Graduation
Ceremony
BSc AES

20-4-2019

13-5-2019

7-6-2019

14-6-2019

15-5-2019

17-6-2019

11-10-2019

15-11-2019

17-6-2019

15-7-2019

11-10-2019

15-11-2019

22-7-2019

19-8-2019

11-10-2019

15-11-2019

26-8-2019

23-9-2019

11-10-2019

15-11-2019

30-9-2019

28-10-2019

14-2-2020

20-3-2020

28-10-2019

25-11-2019

14-2-2020

20-3-2020

18-11-2019

16-12-2019

14-2-2020

20-3-2020

27-12-2019

27-1-2020

14-2-2020

20-3-2020

27-1-2020

24-2-2020

5-6-2020

20-3-2020

24-2-2020

23-3-2020

5-6-2020

12-6-2020

19-3-2020

20-4-2020

5-6-2020

12-6-2020

7-4-2020

11-5-2020

5-6-2020

12-6-2020

29-5-2020

29-6-2020

Not known yet

Not known yet

29-6-2020

27-7-2020

Not known yet

Not known yet

27-7-2020

24-8-2020

Not known yet

Not known yet

The data can also be found here.

Agenda / student events
1 juli

Vacature student-assistent Beton- en Staalconstructies

1 juli

Studiebeurs Duitsland

19 juli

EvaSys surveys

22 juli – 19 augustus

Secretariat ESA CEG closed

5 augustus – 9 augustus

Academic Counsellors ESA CEG closed

30 september

Vacature student-assistent Dynamica en Modelvorming

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)
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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.

CE News is wishing you a wonderful holiday!

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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