
Erasmus+

MOBILITÁSI TEVÉKENYSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTEL KAPCSÁN

ERASMUS FELSŐOKTATÁSI CHARTA 2021–2027
Az Európai Bizottság odaítéli ezt a Chartát az alábbi intézménynek:

[az intézmény neve]

A mobilitás előtt
•	 Gondoskodik	arról,	hogy	a	mobilitási	tevékenységekhez	kapcso-
lódó	kiválasztási	eljárások	igazságosak,	átláthatóak,	koherensek	
és	dokumentáltak	legyenek.

•	 Jóval	a	mobilitási	 időszakok	előtt	közzéteszi	és	rendszeres	 idő-
közönként	 frissíti	a	képzési	katalógust	az	 intézmény	honlapján,	
hogy	valamennyi	fél	számára	átlátható	legyen,	és	a	mobilitásban	
részt	 vevő	 hallgatók	 kellő	 tájékozottsággal	 választhassák	 ki,	
hogy	mely	kurzusokon	kívánnak	részt	venni.

•	 Közzéteszi,	 és	 rendszeres	 időközönként	 frissíti	 a	 használt		
értékelési	rendszert	és	az	egyes	tanulmányi	programokban	elért	
eredmények	megoszlását.	 Gondoskodik	 arról,	 hogy	 a	 hallgatók	
egyértelmű	 és	 átlátható	 tájékoztatást	 kapjanak	 a	 tanulmányi	
eredményekkel	kapcsolatos	elismerési	és	átváltási	eljárásokról.

•	 Mind	 a	 hallgatói,	 mind	 az	 oktatói	 mobilitást	 az	 intézmények	
között	 létrejött	 olyan	 előzetes	megállapodások	 keretében	 foly-
tatja,	amelyek	meghatározzák	a	felek	szerepét	és	felelősségeit,	
valamint	azokat	a	közös	minőségi	kritériumokat,	amelyek	alapján	
a	mobilitásban	részt	vevők	kiválasztása,	felkészítése,	fogadása,	
támogatása	és	integrációja	történik.	

•	 Gondoskodik	az	kiutazó	résztvevők	külföldi	tevékenységekre	való	
felkészítéséről,	ideértve	a	vegyes	(legalább	részben	fizikai)	mo-
bilitást	is,	biztosítva	a	szükséges	szintű	nyelvtudás	elsajátítását	
és	az	interkulturális	kompetenciákat	fejlesztő	tevékenységeket.	

•	 Biztosítja,	hogy	a	mobilitás	a	hallgatók	esetében	olyan	tanulmányi	
megállapodáson,	a	munkatársak	esetében	pedig	olyan	mobilitási	
megállapodáson	alapuljon,	amelyet	a	küldő	és	a	fogadó	intézmény	
vagy	a	vállalat,	és	a	mobilitásban	részt	vevő	előzetesen	jóváhagyott.	

•	 A	 beutazó	 mobilitási	 résztvevőknek	 aktív	 támogatást	 nyújt	 a	
szálláskeresésben.

•	 Vízumkötelezettség	esetén	a	vízum	megszerzésével	kapcsolatban	
segítséget	nyújt	a	be-	és	kiutazó	mobilitási	résztvevőknek.

•	 Amennyiben	 előírás	 a	 biztosításkötés,	 a	 biztosítás	 megszerzé-
sével	kapcsolatban	segítséget	nyújt	a	be-	és	kiutazó	mobilitási	
résztvevőknek.

•	 Gondoskodik	 arról,	 hogy	 a	 hallgatók	 tisztában	 legyenek	 az	
Erasmus	Hallgatói	Chartában	meghatározott	 jogaikkal	 és	 köte-
lezettségeikkel.

Az	intézmény	vállalja	a	következőket:

•	 Az	 Erasmus+	 programban	 meghatározottaknak	 megfelelően		
maradéktalanul	 tiszteletben	 tartja	a	diszkrimináció-mentesség,	
az	átláthatóság	és	a	befogadás	elveit.

•	 Egyenlő	és	méltányos	hozzáférést	és	lehetőségeket	biztosít	bár-
milyen	 hátterű	 jelenlegi	 és	 leendő	 résztvevő	 számára,	 különös	
figyelmet	fordítva	a	hátrányos	helyzetűekre.	

•	 Biztosítja	mindazon	kreditek	teljes	körű	automatikus	elismerését	
(az	 európai	 kreditátviteli	 és	 -gyűjtési	 rendszer	 [ECTS]	 alapján),	
amelyeket	 a	 külföldi	 tanulmányi/szakmai	 gyakorlatos	 időszak	
alatt	 szereztek,	 beleértve	 a	 vegyes	 (legalább	 részben	 fizikai)	
mobilitási	időszakot	is.	

•	 A	 nemzetközi	 kreditmobilitásban	 részt	 vevő	 beutazó	 hallgatók	
számára	 mentességet	 biztosít	 a	 tandíj,	 a	 regisztrációs	 díj,	 a	

vizsgadíj,	 valamint	 a	 laborhasználati	 és	 könyvtárlátogatási	 díj	
megfizetése	alól.

•	 Biztosítja	a	mobilitási	 tevékenységek	és	az	együttműködési	pro-
jektek	minőségét	a	teljes	pályázati	és	megvalósítási	folyamatban.

•	 Megvalósítja	az	Erasmus+	program	prioritásait:

•	Megteszi	 az	 ahhoz	 szükséges	 lépéseket,	 hogy	a	digitális	mobi-
litás	 kezelése	megfeleljen	az	Európai	Diákigazolvány-kezdemé-
nyezés	követelményeinek.

•	A	 programhoz	 kapcsolódó	 valamennyi	 tevékenység	 során	
előtérbe	helyezi	a	környezetbarát	gyakorlatokat.

•	Ösztönzi	a	hátrányos	helyzetűek	részvételét	a	programban.

•	Előmozdítja	a	hallgatók	és	a	munkatársak	körében	a	polgári	sze-
repvállalást	 a	mobilitási	 tevékenységben	 vagy	 együttműködési	
projektben	való	részvétel	előtt,	alatt	és	után.



Bélyegző Hivatalos képviselő aláírása

A mobilitási időszak alatt
•	 A	 beutazó	 hallgatóknak	 azonos	 bánásmódot	 és	 szolgáltatási	
színvonalat	biztosít.

•	 Előmozdítja	 a	 be-	 és	 kiutazó	 résztvevők	 biztonságát	 segítő		
intézkedéseket.

•	 Segíti	a	beutazók	beilleszkedését	a	tágabb	hallgatói	közösségbe	és	az	
intézmény	mindennapi	életébe.	Bátorítja	őket	az	Erasmus+	program	
népszerűsítésére	és	mobilitási	tapasztalataik	megosztására.

•	 Megfelelő	mentorálást	és	támogatást	kínál	a	mobilitásban	részt	
vevők	 számára,	 ideértve	 a	 vegyes	 (legalább	 részben	 fizikai)		
mobilitásban	résztvevőket	is.

•	 Megfelelő	 nyelvi	 támogatást	 nyújt	 a	 beutazó	 mobilitási		
résztvevőknek.

•	 Biztosítja,	hogy	az	együttműködési	tevékenységek	hozzájárulja-
nak	az	intézményi	stratégia	megvalósításához.

•	 Népszerűsíti	 az	 együttműködési	 projektekben	 rejlő	 lehetőségeket,	
és	megfelelően	 támogatja	 az	 azokban	 való	 részvétel	 iránt	 érdek-
lődő	munkatársakat	és	hallgatókat	a	pályázati	és	a	megvalósítási	
szakaszban	egyaránt.

•	 Gondoskodik	 arról,	 hogy	 az	 együttműködési	 tevékenységek	 fenn-
tartható	eredményeket	hozzanak,	hatásuk	pedig	minden	fél	számára	
kedvező	legyen.

•	 Bátorítja	 a	 társaktól	 való	 tanulást,	 és	 úgy	 hasznosítja	 a	 projektek	
eredményeit,	hogy	azok	a	lehető	legtöbb	egyénnek	és	részt	vevő	intéz-
ménynek,	valamint	a	tágabb	tudományos	közösségnek	is	kedvezzenek.	

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ESETÉN

A MEGVALÓSÍTÁS ÉS A NYOMON KÖVETÉS CÉLJÁBÓL

•	 Biztosítja,	hogy	az	 intézmény	hosszú	 távú	stratégiája	és	annak	
az	Erasmus+	program	célkitűzéseihez	és	prioritásaihoz	kapcsoló-
dó	elemei	kifejtésre	kerüljenek	az	Erasmus	Policy	Statement-ben.

•	 Gondoskodik	 arról,	 hogy	 a	 Charta	 elveit	 az	 intézmény	 minden	
szintjén	jól	közvetítsék	és	a	munkatársak	alkalmazzák.

•	 Használja	 az	 Erasmus	Felsőoktatási	 Charta	 iránymutatásait	 és	
önértékelési	eszközét	a	Charta	elveinek	teljes	körű	érvényesülése	
érdekében.

•	 Rendszeresen	 felhívja	 a	 figyelmet	 az	 Erasmus+	 program	 által	
támogatott	tevékenységekre	és	azok	eredményeire.

•	 Közzéteszi	 e	 Chartát	 és	 a	 hozzá	 kapcsolódó	 Erasmus	 Policy		
Statement-et	 az	 intézmény	 honlapján	 és	minden	más	 releváns	
csatornán.	

Az intézmény tudomásul veszi, hogy a Charta végrehajtását az Erasmus+ Nemzeti Iroda nyomon követi, és hogy a fenti elvek és 
kötelezettségvállalások megszegése a Charta Európai Bizottság általi visszavonását vonhatja maga után.

A mobilitási időszak után
•	 A	mobilitási	 időszak	végén	a	mobilitás	keretében	érkezett	hall-
gatók	és	az	őket	küldő	intézmények	rendelkezésére	bocsátja	az	
elért	 eredményeket	 tartalmazó	 teljes,	 részletes	és	 kellő	 időben	
összeállított	tanulmányi	átiratot.

•	 Gondoskodik	arról,	hogy	a	külföldi	tanulmányi/szakmai	gyakorla-
tos	időszak	során	–	ideértve	a	vegyes	(legalább	részben	fizikai)	
mobilitást	is	–	elért	tanulmányi	eredményeknek	megfelelő,	ECTS	
szerinti	 kreditpontokat	 a	 tanulmányi	 átirat,	 illetve	 a	 szakmai	
gyakorlatra	 vonatkozó	 tanúsítvány	 alapján	 teljes	 mértékben	
és	 automatikusan	 elismerjék	 a	 tanulmányi	 megállapodásban		
foglaltaknak	megfelelően.	 E	 krediteket	 haladéktalanul	 átvezeti	
a	 hallgató	 eredményei	 közé,	 további	 munka	 vagy	 értékelés		
megkövetelése	 nélkül	 beszámítja	 az	 oklevél	 megszerzéséhez		

szükséges	tanulmányokba,	és	nyomon	követhetővé	teszi	a	hallgató		
tanulmányi	átiratában	és	oklevélmellékletében.	

•	 Biztosítja	a	sikeresen	teljesített	kurzusok	és/vagy	szakmai	gya-
korlatos	 tevékenységek	 feltüntetését	 a	 tanulmányokat	 lezáró	
bizonyítványban	(oklevélmellékletben).

•	 A	mobilitás	résztvevőit	visszatérésük	után	bátorítja	az	Erasmus+	
program	 népszerűsítésére,	 a	 mobilitás	 előnyeinek	 terjesztésére	
és	 az	 alumni-közösségek	 építésében	 való	 aktív	 részvételre,	
valamint	támogatja	őket	ezek	megvalósításában.

•	 Gondoskodik	arról,	hogy	a	munkatársak	mobilitási	időszak	alatti	
oktatási	és	képzési	tevékenységét	elismerjék	a	mobilitási	megál-
lapodásnak	és	az	intézmény	stratégiájának	megfelelően.




