Going abroad? Let us know!
Ga je in het kader van je studie aan de TU Delft naar het buitenland, dan ben je vanaf
1 januari 2011 verplicht om je contactgegevens in OSIRIS te registreren.
Wat moet je doen?
Voor bepaalde verblijven in het buitenland moet je vooraf toestemming hebben van je faculteit
of bv. een coördinator. De regels verschillen per faculteit. Surf daarom voor specifieke informatie
naar www.buitenland.tudelft.nl, klik op Stap 2 Regelwerk en klik dan door naar Goedkeuring
buitenlandverblijf en naar de buitenlandsite van je faculteit.

Log vervolgens via Blackboard in in OSIRIS en klik op de nieuwe knop Stay abroad.

Maak een New Request aan, vul de gevraagde gegevens in en verstuur (submit) je request.

Je krijgt dan via de e-mail een automatisch bericht dat je Request is goedgekeurd.

Vul vervolgens je Contact Information in op het scherm Stay abroad.
Als je contactgegevens tijdens je verblijf in het
buitenland veranderen, vergeet dan niet om deze
aan te passen in OSIRIS.
En mocht je verblijf in het buitenland niet
doorgaan, stuur dan een e-mail met daarin je
naam, studienummer en de reden van annulering
naar internationaloffice@tudelft.nl.

Why does TU Delft have to know
where I am?
In case of an emergency your insurance
company - and sometimes even your embassy
- will try to assist you. TU Delft however, also
feels responsible towards its students. TU
Delft may also be able to assist you, for
instance by contacting your family or the
institute where you are staying. That is why
we want to know where our students are.

Waarom wil de TU Delft weten
waar ik ben?
Bij eventuele calamiteiten zal vooral je
verzekering - en indien nodig de Nederlandse ambassade - zich voor je
inzetten. Maar ook de TU Delft voelt zich
verantwoordelijk voor haar studenten.
In geval van nood kan de TU Delft ook
assisteren door bv. contact op te nemen
met je familie of met de instelling waar
je verblijft. Daarom willen we graag
weten waar onze studenten zijn.

From January 1, 2011 you are obliged to
register your contact details in OSIRIS, if you
are going on a study-related trip abroad.

What to do?
For certain trips abroad you need the permission of your faculty or exchange coordinator.
Procedures differ between faculties. So for specific information and procedures go to
www.studyabroad.tudelft.nl, click on Step 2 Preparations and follow the link to Approval stay
abroad and from there to the international page of your faculty.

Then login into OSIRIS through Blackboard and press the new Stay abroad button.

Make a New Request, fill in the requested details and submit your request.

You will receive an automated response that your Request has been approved.

Then fill in your Contact Information on the screen Stay abroad.
If your contact details change during your stay abroad, do not forget to update them in OSIRIS.
And if your trip abroad is cancelled, please send an email stating your name, student number
and the reason for the cancelation to internationaloffice@tudelft.nl.

