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Lärosätet förbindersigatt:
« Till fullo följa principerna om icke-diskriminering, transparens
och inkludering i Erasmus+programmet.

» Setill att nuvarande och framtida deltagare oavsett bakgrund har

lika ochrättvis tillgång och möjlighetertill deltagande, och särskilt
sörja för inkluderingen av personer med färre möjligheter.
+ Säkerställa ett fullständigt automatiskt erkännande av alla
högskolepoäng utifrån det europeiska systemet för överföring
och ackumulering av studiemeriter (ECTS) för läranderesultat
som förvärvats på ett tillfredsställande sätt under en studie- eller
praktikperiod utomlands, även vid blandad mobilitet.
» Inte ta ut några avgifter från inresande utbytesstudenter för
undervisning, inskrivning, tentaminaellertillträdetill laboratorier
och bibliotek.

» Setill att mobilitets- och samarbetsprojekten håller en hög nivå
under ansöknings- och genomförandefaserna.
» Genomföra prioriteringarna i Erasmus+programmet genom att:
* Vidta nödvändiga ätgärderför att genomföra digital hantering
av mobilitet i enlighet med de tekniska standardernai initiativet
för det europeiska studentkortet.
Främja miljövänlig praxis i all verksamhet som rör
programmet.

+ Uppmuntra personer med färre möjligheter att delta i
programmet.

+ Främja samhällsengagemang och uppmuntra studenter och

personal att engagera sig som aktiva medborgare före,
under och efter sitt deltagande i ett mobilitetsprojekt eller
samarbetsprojekt.

VID DELTAGANDE I MOBILITETSPROJEKT

deras gemensamma kvalitetskriterier vid urval, förberedelse,

mottagande, stöd och integration av deltagare i mobilitetsprojekt.

* Se till att utresande deltagare är väl förberedda för
mobilitetsperioden, inklusive blandade utbyten, genom åtgärder
för att uppnå nödvändig språkfärdighet och utveckla deras
interkulturella kompetens.
Setill att student- och personalmobilitet bygger på ett studieavtal
för studenter och ett mobilitetsavtal för personal, vilket det
sändande och det mottagande lärosätet eller företaget och de som
deltar i mobiliteten har kommit överens om innan mobilitetens
start.

+ Geaktivt stöd till inresande deltagare under hela processen med
att hitta bostad.
Vid behovhjälpa in- och utresande deltagare att skaffa visum.
Vid behovhjälpa in- och utresande deltagareatt skaffa försäkring.
* Se till att studenterna är medvetna om sina rättigheter och
skyldigheter enligt Erasmusstadgan.

o

Före mobiliteten
* Se till att urvalsförfarandena för mobilitetsprojekt är rättvisa,
transparenta, enhetliga och dokumenterade.
* Offentliggöra och regelbundet uppdatera kurskatalogen pä
lärosätets webbplats i god tid före mobilitetsperioderna,säatt alla
parter kan ta del av den och studenterna kan göra välgrundade val
av de kurserdevill gä.
* Offentliggöra och regelbundet uppdatera information om
betygssystemet och tabeller över betygsfördelningen för alla
studieprogram.Se till att studenterna får tydlig och transparent
information om procedurerna för erkännande och omvandling av
betyg.
+ Genomföra mobilitetsprojekt i syfte att bedriva studier och
undervisning endast om avtal i förväg ingätts mellan lärosätena.
I dessa avtal fastställs parternas uppgifter och ansvar samt

Under mobiliteten
* Erbjuda lämpliga mentors- och stödarrangemang för deltagare i
mobilitetsprojekt, liksom för dem som deltar i blandad mobilitet.
Ge lämpligt spräkligt stöd till inresande deltagare.

o

+ Se till att inresande studenterfär likvärdig akademisk behandling
och service av sammakvalitet.
+ Främja åtgärder som garanterar säkerheten för utresande och
inresande deltagare.
+ Integrera inresande deltagare i studentlivet och i lärosätets dagliga
verksamhet. Uppmuntra dem att fungera som ambassadörer för
Erasmus+programmet och dela med sig av sina erfarenheter av
utbytet.
Efter mobiliteten

+ Förse inresande studenter och deras sändande lärosäten med

betygsutdrag som innehåller fullständiga, korrekta och aktuella
uppgifter om deras prestationer i slutet av mobilitetsperioden.

Erasmus+

» Se till att resultaten av utbytesstudier och/eller praktik, som
fullgjorts pä ett tillfredställande sätt, läggs till i examensbeviset
(examensbilagan).
.
i

Se till att alla ECTS-poäng som erhållits för läranderesultat
som fullgjorts på ett tillfredställande sätt under en studie- eller
praktikperiod utomlands, även vid blandad mobilitet, erkänns
automatiskt och fullt ut i enlighet med studieavtalet och bekräftas
i betygsutdraget/praktikintyget. Se till att överföra dessa poäng
utan dröjsmåltill studentens betyg, tillgodoräkna dem i studentens
utbildning utan extra åtgärder eller bedömning av studenten och
göra dem spårbara i studentens betygsutdrag och examensbilaga.

Uppmuntra och stödja återvändande deltagare att fungera som
ambassadörer för Erasmustprogrammet, lyfta fram fördelarna
medutbyten och aktivt vara med och skapa alumnigrupper.
—* Se till att personalen fär erkännande för undervisnings- och
fortbildningsverksamhet under mobilitetsperioden,i enlighet med
mobilitesavtalet och lärosätets strategi.

VID DELTAGANDE I EUROPEISKA OCH INTERNATIONELLA SAMARBETSPROJEKT
Setill att samarbetet bidrar till lärosätets strategi.
Främja de möjligheter som erbjuds genom samarbetsprojekten och
ge relevant stöd under ansöknings- och genomförandefaserna till
personal och studenter som är intresserade av att delta i denna
verksamhet.

» Se till att samarbetsprojekten leder till hällbara resultat och att
effekterna av dessa kommeralla partertill godo.
+ Uppmuntratill ömsesidigt lärandeochtatill vara projektresultaten
pä ett sätt som maximerar deras inverkan pä individer, andra
deltagande lärosäten och den akademiskavärldeni övrigt.

ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDE OCH ÖVERVAKNING
Se till att den långsiktiga lärosätesstrategin och dess relevans

=» Tillämpa ECHE-vägledningen och självutvärderingenföratt se till

för Erasmustprogrammets mål och prioriteringar beskrivs i
Erasmuspolicyn.

att principerna i denna stadga genomförsfullt ut.
» Regelbundet lyfta fram sådan verksamhet som stöds genom

lärosätets personalpäalla niväer.

« Placera denna stadga och den tillhörande Erasmuspolicyn väl
synliga på lärosätets webbplats och i alla andra relevanta
sammanhang.

Se till att stadgans principer kommuniceras och tillämpas av

Erasmus+programmet, liksom resultaten.

Lärosätetförsäkrar att genomförandet av innehållet i stadgan kommerait övervakasav detnationella programkontoretför Erasmus+ ochatt
överträdelse av någon av ovannämnda principer ochförpliktelser kan ledatill att Europeiska kommissionen drartillbaka stadgan.
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