Faculty of Architecture and The Built Environment

Aanvraag Zachte Knip
Student,

Naam & Voorletters:
Studienummer:

E-mail adres
Mobiel nummer:
Ik voldoe aan de gevraagde eisen:

Ik heb niet meer dan 10 studiepunten open staan per 1 september 2022
Ik heb BK6ON6 en BK6AC3 behaald
Ik heb vorig jaar geen gebruik gemaakt van de Zachte Knip regeling

Als je niet 3 keer een vinkje kunt zetten kom je niet aanmerking voor de regeling.
Studieplanning:
Per kwartaal mag je voor niet meer dan 15 studiepunten intekenen aan Bachlor en Master vakken samen.
Kwartaal 1

Vakcode

Studiepunten

Kwartaal 2

Vakcode

Studiepunten

Kwartaal 3

Vakcode

Studiepunten

Kwartaal 4

Vakcode

Studiepunten

Je krijgt voor 15 augustus 2022 bericht of jouw verzoek wordt goedgekeurd en welke vervolgstappen er volgen.
Let op:
Als je gebruik wilt maken van deze regeling, is het goed om rekening te houden met de volgende punten:

1.

Geef in je studieplanning 2022-2023 voorrang aan je Bachelorvakken. De mogelijkheid om deel te nemen aan
Mastervakken terwijl er nog Bachelorvakken open staan vervalt per 31-8-2023.

2.

De Bachelor- en Masterroosters zijn niet op elkaar afgestemd.

3.

Er worden geen deadlines verplaatst om het volgen van Bachelor- en Mastervakken eenvoudiger te maken.

4.

Betrek bij het maken van je studieplanning ook de informatie in de studiegids via studiegids.tudelft.nl.

5.

Voor studenten van de track Architecture: neem het vak AR1A066 in je studieplanning voor het najaar op. Je hebt dit
namelijk nodig als voorbereiding op de MSc2 history / theory thesis in het voorjaarssemester.

6.

De Masteropleidingen AUBS en Geomatics zijn intensieve opleidingen die een tijdsinvestering vragen van 40 uur per
week. Er is dan niet veel ruimte voor het inhalen van Bachelorvakken. Dit is ook een van de redenen dat we vooraf
een studieplanning vragen.

7.

Je dient dit formulier (studieplanning) voor 16 juli 2022 in te leveren via secr-os-bk@tudelft.nl.

Opmerkingen aangaande planning:

Dit formulier kan je, via mail, inleveren bij het Secretariaat van Onderwijs- en Studentenzaken
Secr-OS-BK@tudelft.nl

