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konsultasi
Secara umum, terdapat dua jenis konsultasi yang
disediakan TU Delft bagi mahasiswanya: konsultasi
terkait masalah akademik, psikologi, dan karir serta
konsultasi kesehatan.

konsultasi kesehatan
Delft
menyediakan
General
Practicioner (GP/dokter umum) yang
akan membantumu jika kamu sakit. Saat
TU

datang ke GP untuk memeriksakan
kesehatan, kamu perlu membawa kartu
asuransi.
Kantor
GP
terletak
di
Kanaalweg 4, Delft. Kamu bisa datang
pada jam walk-in hour (11.00 – 12.00
siang). Disarankan agar sebaiknya kamu
sudah tiba pukul 10.30 siang karena
banyak pasien yan mengantri. Jika perlu
membuat
perjanjian,
kamu
bisa
menghubungi nomor 015-7999050. Info
lebih
lanjut
bisa
didapatkan
di:
https://www.sgzstudent.nl/student-healthcare/student-health-practice-delft
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konsultasi
Merasa progres belajar yang belum
optimal? Ingin tahu peluang internship
atau karir setelah kuliah? Atau ingin
curhat masalah akademik lainnya? TU
Delft menyediakan career and counselling
service yang sangat aktif dan tentunya
bermanfaat bagi mahasiswa. Semuanya
bisa kamu cek langsung di:
https://www.tudelft.nl/en/student/counselling/career
-counselling-services/

Ingin konsultasi yang sifatnya
mendadak atau tanpa harus
membuat perjanjian? Kamu bisa bisa
datang ke Education & Student
Affairs, building 30a, di Jaffalaan 91,
2628 BX Delft sesuai jadwal walk-in
hour berikut. Setibanya di sana,
registrasi di Counter 1.
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konsultasi
Konsultasi akademik, psikologi, karir masing-masing ditangani
oleh lembaga yang berbeda. Info detil setiap lembaga
tersebut akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

Student Counsellor
Mengalami kesulitan akademik?
Punya gangguan kesehatan yang
mengganggu kegiatan akademik? Atau
sedang mengalami masalah finansial?
Kamu bisa menghubungi Student
Counsellors, lebih lanjutnya di:

Career Centre
TU Delft Career Centre merupakan
organisasi
yang
mengadakan
workshop/training yang bermanfaat
bagi pengembangan atau inisisasi
karir
mahasiswa
TU
Delft.
Kegiatannya mencakup bagaimana
kam
menemukan
dan
mengembangkan potensi yang ada
di dirimu, bagaimana cara menulis
CV, resume, serta bagaimana cara
menjalin network dengan para
alumni atau recruiter yang ada.
Kegiatan yang diadakan hampir
semuanya gratis, namun biasanya
kamu harus mendaftar di webnya
karena tempatnya terbatas. Untuk
info lebih lanjut kamu bisa cek situs:
https://www.tudelft.nl/en/student/couns
elling/career-counsellingservices/career-centre/

https://www.tudelft.nl/en/student/counsellin
g/career-counselling-services/studentcounsellors/

Psychologist
Jika kamu mengalami gannguan
psikologi akibat masalah yang tak
kunjung selesai, TU Delft menyediakan
psikolog yang dapat kamu kunjungi
pada walk-in hour. Akan tetapi, kamu
hanya memiliki waktu selama 1 jam.
Informasi
terkait
jam
konsultasi,
membuat perjanjian dengan psikolog
serta informasi lainnya dapat kamu
temukan di:
https://www.tudelft.nl/en/student/counsellin
g/career-counselling-services/psychologists/
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Permohonan
keringan biaya ketika
tidak dapat
lulus tepat waktu
Ketika kamu memprediksi bahwa kamu tidak
dapat lulus tepat waktu, kemungkinan besar kamu
akan tinggal lebih lama di Belanda dari waktu yg
telah ditentukan. Dengan kata lain, kamu akan
membutuhkan biaya untuk tuition fee ekstra, biaya
hidup tambahan, dan bisa saja biaya penelitianmu
yang belum selesai.
Tidak lulus kuliah tepat waktu bukanlah hal yang
asing untuk mahasiswa TU Delft. Namun,
tambahan-tambahan biaya yang signifikan dapat
membuat mahasiswa menjadi semakin depresi
dan semakin sulit fokus untuk menyelesaikan
studinya. Berikut adalah langkah-langkah yang
dapat ditempuh untuk membantu menyelesaikan
masalah finansial sehingga kamu bisa kembali
fokus menyelesaikan studi.
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What to do?
Kumpulkan semua fakta dan
argument yang kuat yang
membuatmu lulus tidak tepat waktu
Misalnya: “Saya sudah bertemu dengan
supervisor sejak bulan Januari dan sudah
memulai kick off meeting sejak bulan Februari.”
(dilengkapi bukti email dengan supervisormu
yang menunjukan tanggal perjanjian antara
kamu dengan supervisor, dilengkapi dengan
bukti sudah memperoleh progress sejak
bertemu dengan supervisormu). “Namun,
supervisor saya sering pergi ke luar negeri
sehingga tidak dapat memantau progress tesis
saya
dan
tidak
dapat
membantu
perkembangan tesis” (tunjukkan juga bukti
bahwa tidak bisa bertemu).

Kunjungi study advisor fakultas
Study advisor akan melakukan penilaian
sesuai kasus yang kamu hadapi. Setelah itu,
kamu akan dirujuk untuk menemui Central
International Office (CIO).
Setelah mendapat rujukan dari Study
Advisor maka kamu harus bergegas
mengunjungi
CIO
karena
banyak
mahasiswa internasional yang mengalami
dan mengurus hal serupa. Di tahap ini, CIO
akan memenuhi keringanan biaya jika
semua syarat terpenuhi karena pada
dasarnya kamu akan disubsidi oleh RAS
(Regeling
Afstudeersteun
Studenten).
Komponen subsidi berbeda-beda tiap
kasus.

“Supervisor saya sedang menjalani liburan
musim panas selama Juli-Agustus sehingga
beliau tidak bisa diganggu” (dilengkapi dengan
menyertakan bukti email).

Lebih lengkapnya bisa kamu baca di:

https://www.tudelft.nl/en/student/counselling/careercounselling-services/student-counsellors/studyingwith-a-disability/information-about-financial-aid/

Academic counsellor
Kontak academic counsellor dapat kamu temukan di:

Bachelor:

https://www.tudelft.nl/en/student/counselling/in-thefaculty/academic-counsellors-bsc-programmes/

Master

https://www.tudelft.nl/en/student/counselling/in-thefaculty/academic-counsellor-msc-programmes/
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PENUTUP
Kami berharap semoga dengan adanya pedoman
advokasi ini, kita semua mampu menyelesaikan
studi dengan maksimal. Semangat!
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