CAIRT ARDOIDEACHAIS ERASMUS 2021-2027
Bronnann an Coimisiún Eorpach leis seo, an Chairt seo ar an institiúid seo a leanas:
[ainm na hinstitiúide]

Gabhann an Institiúid an méid seo a leanas uirthi féin:
• Prionsabail an neamh-idirdhealaithe, na trédhearcachta agus an
ionchuimsithe a leagtar amach sa Chlár Erasmus+ a urramú ina
n-iomláine.
• Rochtain agus deiseanna comhionanna cothromasacha a áirithiú
do rannpháirtithe reatha agus do rannpháirtithe ionchasacha as
gach cúlra, agus féachaint go háirithe leis na rannpháirtithe sin
nach bhfuil an oiread céanna deiseanna acu a ionchuimsiú.
• Lánaitheantas uathoibríoch i leith gach creidiúna a áirithiú
(arna bhunú ar an gCóras Eorpach Aistrithe Creidiúna - ECTS) a
fhaightear as spriocanna foghlama a bhaint amach go cuí le linn
tréimhse staidéir/oiliúna ar an gcoigríoch, lena n-áirítear le linn
soghluaisteacht chumaisc.
• Gan aon táille theagaisc, chlárúcháin, ná aon táille le haghaidh
scrúduithe ná rochtain ar shaoráidí saotharlann agus leabharlann
a ghearradh, i gcás soghluaisteacht creidiúintí, ar mhic léinn atá
ar thréimhse shoghluaisteachta.

• Cáilíocht na ngníomhaíochtaí soghluaisteachta a áirithiú mar
aon le cáilíocht na dtionscadal comhair le linn na gcéimeanna cur
i bhfeidhm agus cur chun feidhme.
• Tosaíochtaí Chlár Erasmus+ a chur chun feidhme:
• Trí na céimeanna is gá a dhéanamh chun bainistiú soghluaisteachta
digití a chur chun feidhme i gcomhréir le caighdeáin theicniúla
Thionscnamh na gCártaí Mac Léinn Eorpacha.
• Trí chleachtais atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a chur
chun cinn sna gníomhaíochtaí uile a bhaineann leis an gClár.
• Trí na daoine sin nach bhfuil an oiread céanna deiseanna acu a
spreagadh le bheith rannpháirteach sa Chlár.
• Tríd an rannpháirtíocht shibhialta a chur chun cinn agus trí mhic
léinn agus bhaill foirne a spreagadh le bheith páirteach ann mar
shaoránaigh ghníomhacha sula mbíonn siad rannpháirteach
i ngníomhaíocht soghluaisteachta nó i dtionscadal comhair, le
linn dóibh a bheith páirteach ann agus tar éis dóibh a bheith
páirteach ann.

NUAIR A BHÍTEAR RANNPHÁIRTEACH I nGNÍOMHAÍOCHTAÍ SOGHLUAISTEACHTA
Roimh ghníomhaíocht soghluaisteachta
• A áirithiú gur cothrom, trédhearcach, comhleanúnach iad na nósanna
imeachta roghnúcháin le haghaidh gníomhaíochtaí soghluaisteachta
agus go gcoinnítear taifead de na nósanna imeachta sin.
• An réamheolaire a fhoilsiú agus a thabhairt cothrom le dáta go
rialta ar an suíomh gréasáin, agus sin a dhéanamh i bhfad roimh
an tréimhse shoghluaisteachta, chun go mbeidh sé trédhearcach
do na páirtithe uile agus chun gur féidir le mic léinn atá ar
thréimhse shoghluaisteachta roghanna eolacha a dhéanamh faoi
na cúrsaí a dhéanfaidh siad.
• Faisnéis faoin gcóras grádaithe a úsáidtear agus faoi na táblaí
dáilte grád le haghaidh gach cláir staidéir a fhoilsiú agus a
thabhairt cothrom le dáta go rialta. A áirithiú go bhfaighidh na
mic léinn faisnéis shoiléir thrédhearcach faoi nósanna imeachta
um aitheantas agus um thiontú grád.
• Gníomhaíocht soghluaisteachta a dhéanamh chun nach ndéanfar
staidéar ná teagasc ach amháin faoi chreat na gcomhaontuithe a
dhéantar roimh ré idir institiúidí, comhaontuithe lena mbunaítear róil
agus freagrachtaí na bpáirtithe, mar aon lena dtiomantas chun critéir
chomhroinnte ar ardcháilíocht a bheith ann maidir le rannpháirtithe
atá ar thréimhse shoghluaisteachta a roghnú, a ullmhú agus fáilte
a chur rompu, tacaíocht a thabhairt dóibh agus iad a imeascadh.
Erasmus+

• A áirithiú, i dtaca le rannpháirtithe amach atá ar thréimhse
shoghluaiseachta, go bhfuil siad ullamh le haghaidh a ngníomhaíochtaí
ar an gcoigríoch, lena n-áirítear an tsoghluaisteacht chumaisc, trí
ghníomhaíochtaí a dhéanamh chun an cumas teanga is gá a bhaint
amach agus chun a n-inniúlachtaí idirchultúrtha a fhorbairt.
• A áirithiú, i dtaca leis an tsoghluaisteacht mac léinn agus ball
foirne, gur ar chomhaontú foghlama a bhunaítear í i gcás mic
léinn agus gur ar chomhaontú soghluaisteachta a bhunaítear
í i gcás baill foirne, comhaontú a bheidh bailíochtaithe roimh
ré idir na hinstitiúidí nó na fiontair óna dtagann mic léinn
agus na hinstitiúidí nó na fiontair a dtéann siad chucu agus na
rannpháirtithe atá ar thréimhse shoghluaisteachta.
• Tacaíocht ghníomhach a sholáthar do rannpháirtithe isteach le
linn dóibh a bheith ag iarraidh teacht ar chóiríocht.  
• Cúnamh a sholáthar do rannpháirtithe isteach agus amach agus atá
ar thréimhse shoghluaisteachta, maidir le víosaí a fháil, nuair is gá.
• Cúnamh a sholáthar do rannpháirtithe isteach agus amach agus
atá ar thréimhse shoghluaisteachta, maidir le hárachas a fháil,
nuair is gá.
• A áirithiú go bhfuil mic léinn ar an eolas faoina gcearta agus faoina
n-oibleagáidí faoi mar a shainítear iad i gCairt Mac Léinn Erasmus.

Le linn gníomhaíocht soghluaisteachta
• A áirithiú go gcaitear go comhionann, ó thaobh na hacadúlachta
de, le mic léinn isteach agus cáilíocht na seirbhísí a áirithiú lena
n-aghaidh freisin.
• Bearta a chur chun cinn lena n-áirithítear sábháilteacht rannpháirtithe
isteach agus amach agus atá ar thréimhse shoghluaisteachta.
• Rannpháirtithe isteach atá ar thréimhse shoghluaisteachta
a imeascadh i mórphobal na mac léinn agus i ngnáthshaol na
hInstitiúide. Iad a spreagadh chun bheith ina n-ambasadóirí

ag an gClár Erasmus+ agus chun a dtaithí ar an tréimhse
shoghluaisteachta a roinnt.
• Socruithe tacaíochta agus meantóireachta iomchuí a sholáthar do
rannpháirtithe atá ar thréimhse shoghluaisteachta, lena n-áirítear
na rannpháirtithe sin atá ag gabháil don tsoghluaisteacht chumaisc.
• Tacaíocht teanga iomchuí a sholáthar do rannpháirtithe isteach
atá ar thréimhse shoghluaisteachta.

Tar éis gníomhaíocht soghluaisteachta
• Mic léinn isteach agus na hinstitiúidí óna dtagann siad a sholáthar
le tras-scríbhinní na dtaifead ina mbeidh taifead iomlán, cruinn
agus tráthúil dá bhfuil bainte amach acu faoi dheireadh na
tréimhse soghluaisteachta.

• A áirithiú, i dtaca le gníomhaíochtaí soghluaisteachta staidéir
agus/nó oiliúna atá curtha i gcrích, go gcuirfear na gníomhaíochtaí
sin isteach sa taifead deiridh dá bhfuil bainte amach ag an mac
léinn (an Forlíonadh ar an Dioplóma).

• A áirithiú go dtabharfar lánaitheantas uathoibríoch do chreidiúintí
uile an Chórais Eorpaigh Aistrithe Creidiúna (ECTS) a ghnóthófar as
spriocanna foghlama a bhaint amach go sásúil le linn tréimhse staidéir/
oiliúna ar an gcoigríoch, lena n-áirítear tréimhse le linn soghluaisteacht
chumaisc, faoi mar a comhaontaíodh sa chomhaontú foghlama agus
a deimhníodh leis an tras-scríbhinn de na taifid/den deimhniú oiliúna;
na creidiúintí sin a aistriú gan mhoill go taifid an mhic léinn, iad a
áireamh le haghaidh chéim an mhic léinn gan aon obair bhreise ná
measúnú ar an mac léinn agus iad a dhéanamh inrianaithe i dtrasscríbhinn taifead an mhic léinn agus san Fhorlíonadh ar an Dioplóma.

• Rannpháirtithe atá ar thréimhse shoghluaisteachta a spreagadh
agus tacú leo chun bheith ina n-ambasadóirí ag an gClár
Erasmus+, chun buanna na soghluaisteachta a chur chun cinn
agus chun páirt ghníomhach a ghlacadh i dtaca le comhphobail
alumni a thógáil.
• A áirithiú go dtugtar aitheantas do bhaill foirne as na
gníomhaíochtaí teagaisc agus oiliúna a dhéanann siad le linn
na tréimhse soghluaisteachta, aitheantas a bheidh bunaithe ar
chomhaontú soghluaisteachta agus a bheidh i gcomhréir leis an
straitéis institiúideach.

NUAIR A BHÍTEAR RANNPHÁIRTEACH I dTIONSCADAIL CHOMHAIR EORPACHA
AGUS IDIRNÁISIÚNTA
• A áirithiú go gcuidíonn gníomhaíochtaí comhair leis an straitéis
institiúideach a bhaint amach.
• Na deiseanna a bhíonn ann a bhuí leis na tionscadail chomhair
a chur chun cinn agus tacaíocht ábhartha a sholáthar do bhaill
foirne agus do mhic léinn ar spéis leo a bheith rannpháirteach
sna gníomhaíochtaí sin le linn chéim an chur i bhfeidhm agus an
chur chun feidhme.

• A áirithiú gur torthaí inbhuanaithe a thiocfaidh as gníomhaíochtaí
comhair agus go mbeidh tionchar ag na gníomhaíochtaí sin a
rachaidh chun tairbhe do na comhpháirtithe uile.
• Gníomhaíochtaí piarfhoghlama a spreagadh agus leas a bhaint
as torthaí na dtionscadal ar bhealach a rachaidh i bhfeidhm, a
mhéid is féidir, ar dhaoine, ar institiúidí rannpháirteacha eile agus
ar an lucht léinn i gcoitinne.

AR MHAITHE LEIS AN gCUR CHUN FEIDHME AGUS LEIS AN bhFAIREACHÁN
• A áirithiú go dtabharfar tuairisc sa Ráiteas Beartais Erasmus ar
an straitéis fhadtéarmach institiúideach agus ar a ábhartha atá
sí i dtaca le cuspóirí agus tosaíochtaí an Chláir Erasmus+.

• Gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ón gClár Erasmus+ a
chur chun cinn go rialta agus torthaí na ngníomhaíochtaí sin a
chur chun cinn freisin.

• A áirithiú go ndéanfaidh na baill foirne, ar gach leibhéal den Institiúid,
prionsabail na Cairte a chur in iúl go soiléir agus a chur chun feidhme.

• An Chairt seo agus an Ráiteas Beartais Erasmus gaolmhar a
thaispeáint go soiléir ar shuíomh gréasáin na hInstitiúide agus ar
gach cainéal ábhartha eile.

• Leas a bhaint as Treoirlínte Chairt Ollscoile Erasmus agus as
Féinmheasúnú na Cairte chun a áirithiú go gcuirfear prionsabail
na Cairte sin chun feidhme ina n-iomláine.

Aithníonn an Institiúid go ndéanfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta Erasmus+ faireachán ar chur chun feidhme na Cairte agus go
bhféadfadh an Coimisiún Eorpach í a tharraingt siar má sháraítear aon cheann de na prionsabail agus na gealltanais thuasluaite.
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Ainm agus Síniú an Ionadaí Dhlíthiúil

