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Erasm
mus+ Hallgatói Charta
C
a
Az Erasmus+ Hallgatói Ch
harta felsoroljja a mobilitásodhoz kapcso
olódó jogaidatt és kötelezetttségeidet,
mációt nyújt arról,
a
hogy moobilitásod sorá
án mire számííthasz a küldőő és a fogadó féltől.
f
és inform
•

A
Az Erasmus+ programban részt vevő ffelsőoktatási intézmények rendelkeznekk az Európai Bizottság
hartájával, am
melyben vállalják a mobilitásod támoogatását, seggítését és
Erasmus Felssőoktatási Ch
eelismerését.

•

ött létrejött Erasmus+ tá
ámogatási
Erasmus+ haallgatóként a közted és a küldő intézmény közö
sszerződésben
n leírt szabályo
okhoz és köte lezettségekhe
ez kell tartano
od magad.

1.

AM
MOBILITÁS ELŐTT
•

Erasmus+ hallgatóként joggosult vagy a fogadó intézm
ménnyel vagy
y vállalattal, illletve az ott végezhető
v
mobilitási tevvékenységeddel kapcsolatoss segítségnyújjtásra.

•

JJogosult vagyy arra, hogy a küldő és a fogadó intézménytől/vállalattól tájékooztatást kapj a fogadó
iintézmény értékelési
é
mó
ódszereiről, információt kapj a vízumigénylésrőől, a biztosíításról és
sszálláskereséssről. A küldő és fogadó inttézmény közö
ötti intézmén
nyközi megálllapodásban kapcsolatttartói adatokaat és további információt
i
taalálhatsz.

•

Küldő intézméényeddel hallgatói támogaatási szerződé
ést kell kötnöd
d (abban az essetben is, ha nem
n
kapsz
EU-s támogattást), a Tanulm
mányi szerződdést/Képzési megállapodást
m
t (Learning Aggreement) ped
dig mind a
küldő intézm
ményednek, a fogadó intéézménynek vagy
v
vállalatn
nak és nekedd is alá kell írnod. A
TTanulmányi szerződés/Képzési megálllapodás meggfelelő előkészítése kulcssfontosságú a sikeres
oz és ahho
oz, hogy bi ztosított leggyen a mob
bilitásod elissmertetése. Ebben a
mobilitásodho
d
dokumentum
mban kerülnekk meghatározzásra a tervezzett mobilitássi programodd részletei, be
eleértve a
tteljesítendő krediteket,
k
me
elyek majd foggadó intézményednél elism
merésre kerülnnek.

•

Kiválasztásodat követően online nyelvi felmérőt kell elvégezned (amennyibenn ez elérhető a külföldi
ő munkanyelvvén). Ennek allapján, amenn
nyiben szüksé
éges, a küldő iintézményed megfelelő
mobilitásod fő
nyelvi támogaatást biztosít. Ezt a támogaatást teljes mértékben ki kell használnodd, hogy nyelvtudásod a
jjavasolt szintrre fejleszthesd
d.

2.

MO
OBILITÁSOD
D ALATT
•

A fogadó in
ntézmény/vállalat által kíínált tanulási lehetőségeket a szabáályokat és előírásokat
e
ttiszteletben taartva teljes mértékben köteeles vagy kihaasználni. Törek
kedj arra, hoggy képességeid
d szerint a
lehető legjobb
ban teljesíts a vizsgákon és más értékelé
ések során!

•

A küldő és fogadó intézmény által m
meghatározottt határidőn belül, kizáróólag kivételes esetben,
odás módosíítását. Ilyen esetben
kérvényezhetted a Tanulmányi Szerzződés/Képzéssi Megállapo
ggondoskodno
od kell arról, hogy a váltoozásokat mind a küldő, mind
m
a fogadóó intézmény//vállalat a
kérvény benyyújtását követtő két héten belül elfogad
dja, a megerősítésről szólóó e-maileket pedig
p
meg
kell őrizned. A mobilitás meghosszabbí
m
ításával kapcssolatos intézk
kedéseket a leehető legkorá
ábban kell
megtenned.

•

FFogadó intézzményed/válla
alatod kötelees a saját haallgatóival/dolgozóival meggegyező báná
ásmódban
rrészesíteni, és
é neked is kötelességed annak érde
ekében minde
ent megtennni, hogy minél jobban
b
beilleszkedj az új környezettbe.

•

dőszakod ala
att a fogad ó intézményyedben a tandíj, regiszztrációs díj, vizsgadíj,
Mobilitási id
laborhasználaati és könyvtá
árlátogatási dííj megfizetése
e alól mentessséget élvezell. Azonban essetlegesen
neked is felszámolhatnak kisebb
k
összegeet biztosításért, hallgatói szzervezeti tagsságért, tovább
bi anyagok
a alapon, minnt a helyi hallggatóknak.
használatáértt, ugyanazon az
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•

A fogadó intézménynél/vvállalatnál le hetőséged van arra, hog
gy bekapcsollódj helyi szzervezetek
ttevékenységéébe. Ilyen pé
éldául az ESN
N (Erasmus Student
S
Netw
work) diákszerrvezet által szervezett
s
mentorok, seggítők hálózata
a.

•

Külföldi tartó
ózkodásod id
deje alatt is jogosult vaggy küldő intézményed össztöndíj- és diákhiteljjuttatásaira.

III. MO
OBILITÁSOD
D UTÁN
•

A Tanulmányyi Szerződésbe
en/Képzési M
Megállapodásb
ban foglaltak alapján jogoosult vagy arrra, hogy a
küldő intézményed teljes mértékben e lismerje a mo
obilitási időszak folyamán megfelelően teljesített
ttanulmányokaat/gyakorlatot.

•

Külföldi tanullmányaid végén a fogadó intézményed által kiállítottt tanulmányii átiratot (Tra
anscript of
Records) kapssz, mely tartalmazza a meggszerzett kreditpontjaidat és
é elért eredm
ményeidet (töb
bbnyire az
éértékelést kö
övetően öt héten belül). Ezen dokume
entum kézhezvétele után a küldő inté
ézményed
legfeljebb 5 héten belül tájékoztatatáást ad eredm
ményeid elism
meréséről. Az elismert ta
anulmányi
a Supplement)) lesznek feltü
üntetve.
kompnensek (például a kurrzusok) az okleevélmellékletben (Diploma

•

Külföldi szakkmai gyakorla
atod végén a vállalat által
á
kiállítottt Szakmai ggyakorlati tan
núsítványt
((Traineeship Certificate)
C
ka
apsz, mely ta rtalmazza az elvégzett fela
adatokat és aazok értékeléssét, illetve
aamennyiben az a tanulmányi szerződéésben szerep
pel, a küldő intézményed
i
kiállít egy ta
anulmányi
áátiratot (Transcript of Reco
ords) is. A tan tervbe nem illleszkedő szak
kmai gyakorla tokat az itézm
ményed az
o
oklevélmellékkletben fel kell
k
sorolja, illetve igényy szerint felttüntethető a z Europass Mobilitási
Igazolványban
n. Amennyiben friss dipl omás vagy, mindenképp javasoljuk aaz Europass Mobilitási
Igazolvány igéénylését!

•

Mobilitasod végén
v
is részt kell venned a z online nyelvvi felmérésben
n (amennyibeen az elérhető
ő a külföldi
ttanulmány/gyyakorlat fő nyelvén), ami biiztosítja a mob
bilitás alatti ny
yelvi fejlődéseed értékelését.

•

Erasmus mob
bilitásodról eggy online kérrdőív kitöltésével kell visszajelzést adnnod a küldő és
é fogadó
iintézmény, a küldő és fogadó ország Nem
mzeti Irodái , illetve az Euró
ópai Bizottságg részére.

•

C
Csatlakozhatssz az Erasmus+
+ diák- és alum
mni szervezethez (“Erasmus+ student annd alumni asso
ociation”),
íígy megoszthaatod mobilitá
ási tapasztalattaidat a baráttaiddal, más hallgatókkal,
h
ooktatókkal, újságírókkal
éés lehetővé teeheted, hogy mások, köztükk további fiataalok is haszno
osíthassák a Tee tapasztalata
aidat.

Ha b
bármikor nehéézséged adódikk:
- H
Határozd meeg világosan a problémátt és a támo
ogatási szerző
ődésed alapjáán ellenőrizd
d az azzal
kkapcsolatos jo
ogaidat és köttelezettségeiddet.
- A
Az Erasmus hallgatóknakk a fogadó éés a küldő intézménynél is többen nnyújthatnak segítséget.
s
P
Problémád teermészetétől vagy
v
előforduulásának időpo
ontjától függő
ően a küldő vvagy a fogadó
ó Erasmus
kkoordinátorod
d, illetve szakm
mai gyakorlatt esetén a fog
gadó vállalat, intézmény kaapcsolattartója
a nyújthat
ttámogatást. A kapcsolattarrtók neve és eelérhetősége a Tanulmányi Szerződésbenn található me
eg.
- SSzükség esetéén kövesd a kü
üldő intézménnyed hivataloss fellebbezési ügymenetét!
ü
- A
Amennyiben a küldő vagy fogadó intézzmény nem teeljesíti a Erasm
mus Felsőoktaatási Chartában vagy a
h
hallgatói támogatási szerző
ődésedben fogglaltakat, ved
dd fel a kapcso
olatot a Nemzzeti Irodával!

