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KUI KÕRGHARIDUSASUTUS OSALEB ÕPIRÄNDES

ERASMUSE KÕRGHARIDUSHARTA 2021–2027
Euroopa Komisjon on väljastanud käesoleva harta:

[Kõrgharidusasutuse nimi]

Enne õpirände perioodi
•	 Tagada,	 et	 valikumenetlused	 on	 õiglased,	 läbipaistvad,	 sidusad	
ja	dokumenteeritud.

•	 Avaldada	ainete	kataloog	aegsasti	enne	õpirände	perioodi	vee-
bisaidil	 ja	 ajakohastada	 seda	 korrapäraselt,	 et	 kataloog	 oleks		
kõigile	huvilistele	nähtav	ning	võimaldaks	õppuritel	teha	teadlikke	
valikuid	seoses	ainetega,	millel	neil	on	kavas	osaleda.

•	 Avaldada	 ja	 korrapäraselt	 ajakohastada	 teavet	 kasutatud	 hin-
damissüsteemi	ja	hinnete	jaotustabelite	kohta	kõigi	õppekavade	
puhul.	Tagada,	et	üliõpilased	saavad	selget	ja	läbipaistvat	teavet	
tunnustamise	ja	hinnete	ülekandmise	menetluste	kohta.

•	 Korraldada	 õpirännet	 üksnes	 kõrgharidusasutuste	 vahelis-
te	 eelnevate	 kokkulepete	 raames,	 milles	 määratakse	 kindlaks	
poolte	 vastavad	 rollid	 ja	 kohustused	 ning	 nende	 pühendumine	
ühistele	 kvaliteedikriteeriumidele	 õpirändes	 osalejate	 valimi-
sel,	 ettevalmistamisel,	 vastuvõtmisel,	 toetamisel	 ja	 lõimimisel.		

•	 Tagada,	et	väljaminevad	õpirändes	osalejad	on	välismaal	toimu-
va	tegevuse,	sealhulgas	kombineeritud	õpirände	jaoks	hästi	ette	
valmistatud,	võttes	meetmeid,	et	saavutada	vajalik	keeleoskuse	
tase	ja	arendada	kultuuridevahelist	pädevust.	

•	 Tagada,	 et	 üliõpilaste	 ja	 töötajate	 õpiränne	 põhineb	 üliõpilaste	
õppelepingul	ja	töötajate	õpirände	lepingul,	mis	on	eelnevalt	kin-
nitatud	saatva	ja	vastuvõtva	asutuse	või	ettevõtte	ning	õpirändes	
osalejate	vahel.	

•	 Pakkuda	 aktiivset	 tuge	 sissetulevatele	 õpirändes	 osalejatele		
majutuse	leidmisel.		

•	 Pakkuda	 vajaduse	 korral	 sissetulevatele	 ja	 väljaminevatele		
õpirändes	osalejatele	abi	viisa	taotlemisel.

•	 Pakkuda	 vajaduse	 korral	 sissetulevatele	 ja	 väljaminevatele		
õpirändes	osalejatele	abi	kindlustuse	vormistamisel.

•	 Tagada,	et	üliõpilased	oleksid	teadlikud	oma	õigustest	ja	kohus-
tustest,	mis	on	kindlaks	määratud	Erasmuse	üliõpilase	hartas.

Kõrgharidusasutus	kohustub	kinni	pidama	järgmistest	põhimõtetest:

•	 Järgida	 täielikult	 Erasmuse+	programmis	 sätestatud	mittediskri-
mineerimise,	läbipaistvuse	ja	kaasamise	põhimõtteid.

•	 Tagada	 praegustele	 ja	 tulevastele	mis	 tahes	 taustaga	 osalejatele	
õiglane	ja	võrdne	juurdepääs	ja	võrdsed	võimalused,	pöörates	erilist	
tähelepanu	vähemate	võimalustega	osalejate	kaasamisele.	

•	 Tagada	 välismaal	 õppimise/	 praktika,	 sealhulgas	 kombineeritud	
õpirände	ajal	rahuldavalt	läbitud	õpingute	eest	saadud	kõigi	aine-
punktide	 täielik	automaatne	 tunnustamine	Euroopa	ainepunktide	
kogumise	ja	ülekandmise	süsteemi	(ECTS)	alusel.	

•	 Vabastada	ainepunktidega	seotud	õpirändes	osalevad	üliõpilased	
õppe-,	registreerimis-,	eksami-	ning	laboratooriumide	ja	raamatu-
kogude	kasutamise	tasude	maksmisest.

•	 Tagada	õpirändega	seotud	tegevuste	ja	koostööprojektide	kvaliteet	
kogu	taotlus-	ja	rakendusetapi	jooksul.

•	 Rakendada	Erasmuse+	programmi	prioriteete	järgmiselt:

•	Astuda	 vajalikke	 samme	 digitaalse	 õpirände	 rakendamiseks	
kooskõlas	 Euroopa	 Üliõpilaskaardi	 Algatuse	 tehniliste	 standar-
ditega.

•	Edendada	 keskkonnasõbralikke	 tavasid	 kõigis	 programmiga		
seotud	tegevustes.

•	Julgustada	vähemate	võimalustega	isikuid	programmis	osalema.

•	Edendada	kodanikuaktiivsust	ning	julgustada	üliõpilasi	ja	töötajaid	
osalema	aktiivsete	kodanikena	enne	õpirändes	või	koostööprojektis	
osalemist,	selle	ajal	ja	pärast	seda.



Tempel Seadusliku esindaja nimi ja allkiri

Õpirände perioodi jooksul
•	 Tagada	sissetulevatele	üliõpilastele	võrdne	akadeemiline	kohtle-
mine	ja	teenuste	kvaliteet.

•	 Edendada	meetmeid,	mis	tagavad	sissetulevate	ja	väljaminevate	
õpirändes	osalejate	turvalisuse.

•	 Lõimida	 sissetulevad	õpirändes	osalejad	 laiemasse	üliõpilasko-
gukonda	 ja	 kõrgharidusasutuse	 igapäevaellu.	 Julgustada	 neid	

tegutsema	 Erasmuse+	 programmi	 saadikutena	 ja	 jagama	 oma	
õpirände	kogemusi.

•	 Pakkuda	 õpirändes	 (sh	 kombineeritud	 õpirändes)	 osalejatele		
asjakohast	juhendamist	ja	tuge.

•	 Pakkuda	 sissetulevatele	 õpirändes	 osalejatele	 asjakohast		
keelelist	tuge.

•	 Tagada,	et	koostöö	aitab	kaasa	asutuse	strateegia	elluviimisele.

•	 Edendada	 koostööprojektide	 pakutavaid	 võimalusi	 ning	 pakkuda	
asjakohast	 tuge	 töötajatele	 ja	 üliõpilastele,	 kes	 on	 huvitatud	
osalemisest	 nendes	 tegevustes	 kogu	 taotlus-	 ja	 rakendusetapi	
jooksul.

•	 Tagada,	 et	 koostööga	 saavutatakse	 kestlikud	 tulemused	 ja	 et	
selle	mõju	toob	kasu	kõigile	partneritele.

•	 Julgustada	vastastikust	õppimist	ja	kasutada	projektide	tulemusi	
nii,	et	nende	mõju	üksikisikutele,	 teistele	osalevatele	asutustele	
ja	laiemale	akadeemilisele	kogukonnale	oleks	võimalikult	suur.	

EUROOPA JA RAHVUSVAHELISTE KOOSTÖÖPROJEKTIDE RAAMES

RAKENDAMISE JA JÄRELEVALVE JAOKS

•	 Tagada,	 et	asutuse	pikaajalist	 strateegiat	 ja	 selle	asjakohasust	
Erasmuse+	 programmi	 eesmärkide	 ja	 prioriteetide	 seisukohast	
kirjeldatakse	Erasmuse	tegevusprogrammis.

•	 Tagada,	 et	 harta	 põhimõtted	 oleksid	 hästi	 selgeks	 tehtud	 ja	 et	
kõrgharidusasutuse	kõigi	tasandite	töötajad	neid	kohaldaksid.

•	 Kasutama	 harta	 põhimõtete	 täieliku	 rakendamise	 tagamiseks	
Erasmuse	kõrgharidusharta	suuniseid	 ja	Erasmuse	kõrgharidus-
harta	enesehindamist.

•	 Edendada	 järjekindlalt	 Erasmuse+	 programmist	 toetatavaid		
tegevusi	ja	nende	tulemusi.

•	 Avaldada	harta	 ja	Erasmuse	 tegevusprogramm	nähtavalt	 kõrg-
kooli	kodulehel	ja	kõikides	muudes	asjakohastes	kanalites.	

Kõrgharidusasutus on teadlik, et harta rakendamist jälgib Erasmus+ riiklik agentuur ning et mis tahes eespool nimetatud 
põhimõtete ja kohustuste rikkumise korral võib Euroopa Komisjon harta tagasi võtta.

Pärast õpirände perioodi
•	 Anda	õpirändeperioodi	 lõpul	 õpirändes	 osalevatele	 üliõpilastele	
ja	nende	kodukõrgkoolidele	tõend,	mis	sisaldab	täielikku,	täpset	
ja	õigeaegset	teavet	üliõpilaste	õpitulemuste	kohta.

•	 Tagada,	et	kõiki	ECTSi	ainepunkte,	mis	on	saadud	õppimise/	prak-
tika,	sealhulgas	kombineeritud	õpirände	ajal	rahuldavalt	läbitud	
õpingute	eest,	tunnustatakse	täielikult	ja	automaatselt	vastavalt	
õppelepingus	kokkulepitule	ning	nende	saamist	kinnitatakse	aka-
deemilise	õiendi	/	praktikatunnistusega;	kanda	need	ainepunktid	
viivitamata	üliõpilase	dokumentidesse,	arvestada	neid	üliõpilase	
kraadiõppes	 ilma	 täiendava	 töö	või	üliõpilase	hindamiseta	ning	
teha	need	õpilase	akadeemilises	õiendis	ja	diplomi	lisas	jälgitavaks.	

•	 Tagada	 edukalt	 läbitud	 õpingute	 ja/või	 praktika	 kajastamine		
üliõpilase	lõputunnistusel	(diplomi	lisas).

•	 Julgustada	 ja	 toetada	 tagasipöörduvaid	 õpirändes	 osalejaid		
tegutsema	 Erasmuse+	 programmi	 saadikutena,	 edendama		
õpirändest	 saadavat	 kasu	 ning	 aktiivselt	 osalema	 vilistlaste		
kogukondade	loomises.

•	 Tagada,	 et	 töötajaid	 tunnustatakse	 õpirändeperioodil	 toimuva	
õpetamis-	ja	koolitustegevuse	eest,	tuginedes	õpirände	lepingule	
ja	kooskõlas	asutuse	strateegiaga.




