Formulier aanvraag uitstel Bindend Studieadvies (BSA)
op basis van persoonlijke omstandigheden
Collegejaar 2021-2022

Studentgegevens:
Studentummer

Geboortedatum

Naam en voorletters
Opleiding

* kies opleiding *

Telefoonnummer
E-mailadres (TU Delft)
Let op:
-

Je bent verplicht de in dit formulier genoemde documenten als bijlage bij dit formulier in te
dienen. Zorg ervoor dat deze documenten gescand in één pdf-bestand worden aangeleverd,

-

anders wordt je aanvraag niet in behandeling genomen.
De BSA-commissie vergadert tweemaal per jaar, nl. in mei en in juli.

-

Dien je aanvraag daarom in uiterlijk 11 april 2022 of uiterlijk 20 juni 2022 bij de BSAcommissie van je opleiding (zie voor de contactgegevens per opleiding het overzicht op pagina 2
van dit formulier).

-

Het besluit tot verlenen van uitstel van het BSA op basis van persoonlijke omstandigheden staat
los van eventuele toewijzing van maanden in de Regeling Profileringfonds TU Delft.

-

Alleen volledige aanvragen die tijdig zijn ingediend worden in behandeling genomen.

-

Het besluit van de decaan of directeur onderwijs over het wel of niet geven van uitstel BSA wordt
per e-mail verstuurd.

Ondergetekende verzoekt om uitstel van het Bindend Studieadvies in het studiejaar 2021-2022 op
basis van de volgende persoonlijke omstandigheden:
☐

Ziekte

☐

Zwangerschap

☐

Een lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis (handicap)

☐

Bijzondere familieomstandigheden

☐

Een onvoldoende studeerbare opleiding (studievertraging die het gevolg is van de wijze
waarop de instelling de opleiding feitelijk verzorgt)

☐

Een bestuurslidmaatschap (SR, FSR, Opleidingscommissie (OC) of van een door de Regeling
afstudeersteun erkende studentenverenigingen)

☐

Sporters met een TUD-topsportstatus (zie de website 'Topsport en studie')

☐

Late inschrijving studie (na 30 september)

Datum eerste melding van persoonlijke omstandigheden bij de studieadviseur: _________________
Naam studieadviseur: _______________________________________________________________
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Documenten bijvoegen:
Onderstaande documenten moeten als bijlage bij dit formulier worden ingediend.
Zorg ervoor dat alle documenten gescand in één PFD-bestand worden ingediend, anders neemt de
BSA-commissie uw verzoek niet in behandeling.
1. Eigen verklaring/motivering: in welke mate hebben de persoonlijke omstandigheden de studie
belemmerd en in welke periode
2. Een studievoortgangsoverzicht
3. Indien een (chronische) functiebeperking: een studieplan voor het tweede studiejaar (in
overleg met de studieadviseur of studentendecaan)
4. Verklaring studieadviseur (zie website)
5. Indien relevant: verklaring studentenarts en/of studentenpsycholoog (zie website)
Hierbij verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en dat ik authentieke bijlagen
heb toegevoegd.
Naam ________________________________________ Studienummer ______________
Plaats ________________________________________ Datum

______________

Handtekening __________________________
Ook bij het digitaal versturen van dit formulier moet deze voorzien zijn van een handtekening.
Stuur dit formulier inclusief alle bijlagen naar:
Opleiding

E-mail

Aerospace Engineering

BSA-AE@tudelft.nl

Applied Earth Sciences

BSA-CEG@tudelft.nl

Bouwkunde

BSA-BK@tudelft.nl

Civiele Techniek

BSA-CEG@tudelft.nl

Computer Science and Engineering

BSA-EEMCS@tudelft.nl

Electrical Engineering

BSA-EEMCS@tudelft.nl

Industrieel Ontwerpen

bsacommissie-io@tudelft.nl

Klinische Technologie

BSA-3mE@tudelft.nl

Life Science and Technology

excie_bsc_lst@chem.leidenuniv.nl

Nanobiologie

BSA-NB@tudelft.nl

Maritieme Techniek

BSA-3mE@tudelft.nl

Technische Bestuurskunde

BSAcommissie-TBM@tudelft.nl

Technische Natuurkunde

BSA-TN@tudelft.nl

Technische Wiskunde

BSA-EEMCS@tudelft.nl

Werktuigbouwkunde

BSA-3mE@tudelft.nl
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