
Erasmus+

DALYVAUJANT MOBILUMO VEIKLOJE

2021–2027 m. „ERASMUS“ AUKŠTOJO MOKSLO CHARTIJA
Europos Komisija skiria šią chartiją 

[institucijos pavadinimas]

Prieš mobilumo laikotarpį
•	 Užtikrinti,	 kad	 mobilumo	 atrankos	 procedūros	 būtų	 sąžiningos,	
skaidrios,	nuoseklios	ir	dokumentuotos;

•	 gerokai	 iki	 mobilumo	 laikotarpio	 pradžios	 interneto	 svetainėje	
paskelbti	 ir	 reguliariai	 atnaujinti	 studijų	 programų	 katalogą,	 kad	
būtų	užtikrintas	skaidrumas	visiems	suinteresuotiesiems	asmenims,	
o	mobilūs	studentai	galėtų	tinkamai	pasirinkti	studijų	dalykus;

•	 skelbti	 ir	 reguliariai	 atnaujinti	 informaciją	 apie	 taikomą	 vertinimo	
balų	 sistemą	 ir	 visų	 studijų	 programų	 balų	 kategorijų	 lenteles;	
užtikrinti,	 kad	 studentai	 gautų	 aiškią	 ir	 skaidrią	 informaciją	 apie	
rezultatų	pripažinimo	ir	balų	perskaičiavimo	procedūras;

•	 vykdyti	 mobilumo	 veiklą	 studijų	 ir	 mokymo	 tikslais	 tik	 pagal	
išankstinius	 institucijų	 susitarimus,	 kuriuose	 nustatomi	 atitinkami	
šalių	 vaidmenys,	 atsakomybė	 ir	 įsipareigojimas	 laikytis	 bendrų	
kokybės	kriterijų	atrenkant,	rengiant,	priimant,	remiant	ir	integruojant	
mobilumo	dalyvius;	

•	 užtikrinti,	 kad	 išvykstantys	 dalyviai	 būtų	 gerai	 pasirengę	 veiklai	
užsienyje	 (įskaitant	 mišriojo	 mobilumo	 atveju),	 ir	 tuo	 tikslu	 imtis	
veiksmų,	kad	jie	pakankamai	gerai	išmoktų	kalbą	ir	patobulintų	savo	
tarpkultūrinius	gebėjimus;	

•	 užtikrinti,	kad	studentų	 ir	darbuotojų	mobilumas	būtų	grindžiamas	
studentų	mokymosi	 sutartimis	 ir	 darbuotojų	mobilumo	 sutartimis,	
iš	anksto	patvirtintomis	siunčiančiosios	ir	priimančiosios	institucijos	
arba	įmonės	ir	dalyvių;

•	 aktyviai	padėti	atvykstantiems	dalyviams	susirasti	būstą;

•	 jei	reikalinga,	atvykstantiems	ir	išvykstantiems	dalyviams	teikti	su	
vizų	gavimu	susijusią	pagalbą;

•	 jei	reikalinga,	atvykstantiems	ir	išvykstantiems	dalyviams	teikti	su	
draudimu	susijusią	pagalbą;

•	 užtikrinti,	kad	studentai	žinotų	savo	teises	ir	pareigas,	kaip	apibrėžta	
„Erasmus“	studentų	chartijoje.

Institucija	įsipareigoja:

•	 visapusiškai	 laikytis	programoje	„Erasmus+“	nustatytų	nediskri-
minavimo,	skaidrumo	ir	įtraukties	principų;

•	 užtikrinti	vienodas	ir	lygias	teises	bei	galimybes	visiems	esamiems	
ir	būsimiems	mobilumo	dalyviams,	daugiausia	dėmesio	skirdama	
tam,	kad	įtrauktų	mažiau	galimybių	turinčius	asmenis;

•	 užtikrinti,	kad	būtų	automatiškai	pripažįstami	visi	kreditai	(remiantis	
Europos	 kreditų	 perkėlimo	 sistema	 (ECTS)),	 gauti	 už	 sėkmingus	
mokymosi	 rezultatus,	 pasiektus	 studijuojant	 ar	 atliekant	 praktiką	
užsienyje,	įskaitant	mišriojo	mobilumo	laikotarpiu;

•	 nereikalauti,	kad	kreditus	renkantys	atvykstantys	mobilumo	stu-
dentai	 mokėtų	 mokesčius	 už	 mokslą ,	 registraciją ,	 egzaminus,	
naudojimąsi	laboratorijomis	ir	bibliotekomis;

•	 užtikrinti	mobilumo	veiklos	ir	bendradarbiavimo	projektų	kokybę	
visais	paraiškų	teikimo	ir	veiklos	įgyvendinimo	etapais;

•	 įgyvendinti	„Erasmus+“	prioritetus	ir	tuo	tikslu:

•	imtis	 reikiamų	 veiksmų,	 kad	 būtų	 įgyvendintas	 skaitmeninis	
mobilumo	 valdymas	 pagal	 „European	 Student	 Card“	 iniciatyvos	
techninius	standartus;

•	skatinti	tausoti	aplinką	vykdant	bet	kokią	su	Programa	susijusią	
veiklą ;

•	skatinti	 Programoje	 dalyvauti	 mažiau	 galimybių	 turinčius	
asmenis;

•	skatinti	aktyvų	pilietinį	studentų	bei	darbuotojų	dalyvavimą	prieš	
pradedant	 dalyvauti	 mobilumo	 veikloje	 ar	 bendradarbiavimo	
projekte,	mobilumo	laikotarpiu	ir	jam	pasibaigus.
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Mobilumo laikotarpiu
•	 Atvykstantiems	studentams	užtikrinti	vienodas	akademines	sąlygas	
ir	paslaugų	kokybę;

•	 skatinti	 taikyti	 priemones,	 kuriomis	 užtikrinama	 išvykstančių	 ir	
atvykstančių	dalyvių	sauga;

•	 atvykstančius	dalyvius	integruoti	į	platesnę	studentų	bendruomenę	
ir	įtraukti	į	kasdienį	institucijos	gyvenimą;	raginti	juos	būti	programos	

„Erasmus+“	ambasadoriais	ir	dalintis	mobilumo	patirtimi;

•	 užtikrinti	 tinkamą	 mentorystę	 ir	 paramą	 mobilumo	 dalyviams	
(įskaitant	tuos,	kurie	dalyvauja	mišriojo	mobilumo	veikloje);

•	 atvykstantiems	dalyviams	teikti	tinkamą	kalbinę	paramą.

•	 Užtikrinti,	 kad	 bendradarbiavimo	 veikla	 padėtų	 įgyvendinti	
institucijos	strategiją;

•	 informuoti	apie	bendradarbiavimo	projektų	 teikiamas	galimybes	 ir	
teikti	 atitinkamą	 paramą	 darbuotojams	 ir	 studentams,	 norintiems	
dalyvauti	šioje	veikloje	visais	paraiškų	teikimo	ir	veiklos	įgyvendinimo	
etapais;

•	 užtikrinti,	kad	bendradarbiavimo	veikla	duotų	tvarių	rezultatų	ir	kad	
jos	poveikis	būtų	naudingas	visiems	partneriams;

•	 skatinti	 tarpusavio	mokymosi	 veiklą	 ir	 projektų	 rezultatus	 naudoti	
taip,	kad	jų	poveikis	pavieniams	asmenims,	kitoms	dalyvaujančioms	
institucijoms	 ir	 platesnei	 akademinei	 bendruomenei	 būtų	 kuo	
didesnis.

DALYVAUJANT EUROPOS IR TARPTAUTINIUOSE BENDRADARBIAVIMO PROJEKTUOSE

ĮGYVENDINIMO IR STEBĖSENOS TIKSLAIS

•	 Užtikrinti,	kad	ilgalaikė	institucijos	strategija	ir	jos	ryšys	su	programos	
„Erasmus+“	tikslais	ir	prioritetais	būtų	aprašyti	programos	„Erasmus“		
įgyvendinimo	nuostatose	(angl.	Erasmus	Policy	Statement);

•	 užtikrinti,	 kad	 chartijos	 principai	 būtų	 tinkamai	 viešinami	 ir	 kad	
darbuotojai	juos	taikytų	visais	institucijos	lygmenimis;

•	 naudotis	„Erasmus“	aukštojo	mokslo	chartijos	gairėmis	ir	„Erasmus“	
aukštojo	mokslo	chartijos	įsivertinimo	priemone,	kad	būtų	užtikrintas	
visapusiškas	šios	chartijos	principų	įgyvendinimas;

•	 reguliariai	viešinti	pagal	programą	„Erasmus+“	remiamą	veiklą	ir	jos	
rezultatus;

•	 šią	chartiją	 ir	 su	 ja	susijusias	programos	 „Erasmus“	 	 įgyvendinimo	
nuostatas	 (angl.	 Erasmus	 Policy	 Statement)	 skelbti	 institucijos	
interneto	svetainėje	ir	visais	kitais	atitinkamais	kanalais.

Institucija sutinka su tuo, kad chartijos įgyvendinimą stebės programos „Erasmus+“ nacionalinė agentūra ir kad dėl kurio nors iš 
pirmiau nurodytų principų ir įsipareigojimų pažeidimo Europos Komisija gali ją atšaukti.

Mobilumo laikotarpiui pasibaigus
•	 Mobilumo	 laikotarpio	 pabaigoje	 atvykstantiems	 dalyviams	 ir	
juos	 siunčiančioms	 institucijoms	 išduoti	 pažymas,	 kuriose	 būtų	
pateikiama	 išsami,	 tiksli	 ir	 savalaikė	 informacija	 apie	 dalyvių	
pasiektus	rezultatus;

•	 užtikrinti,	 kad	 būtų	 pilnai	 automatiškai	 pripažįstami	 visi	 ECTS	
kreditai,	gauti	už	gerus	studijų	/	praktikos	užsienyje	(įskaitant	mišriojo	
mobilumo	 atveju)	 rezultatus,	 kaip	 nustatyta	 mokymosi	 sutartyje	 ir	
patvirtinta	 akademine	 pažyma	 /	 praktikos	 pažyma;	 neatidėliojant	
perkelti	 šiuos	kreditus	 į	 studento	akademinius	dokumentus,	 įskaityti	
juos	be	jokio	papildomo	darbo	ar	žinių	vertinimo	ir	užtikrinti,	kad	juos	
būtų	galima	atsekti	studento	akademinėje	pažymoje	ir	diplomo	priede;

•	 užtikrinti,	 kad	 informacija	 apie	 sėkmingai	 baigtos	 studijų	 ir	 (arba)	
praktikos	 mobilumo	 veiklos	 rezultatus	 būtų	 įtraukta	 į	 galutinius	
studento	 akademinių	 rezultatų	 vertinimo	 dokumentus	 (diplomo	
priedą);

•	 skatinti	ir	remti	grįžusius	mobilumo	veiklos	dalyvius	būti	programos	
„Erasmus+“	 ambasadoriais,	 viešinti	 mobilumo	 teikiamą	 naudą	 ir	
aktyviai	dalyvauti	kuriant	absolventų	bendruomenes;

•	 užtikrinti,	kad	remiantis	mobilumo	sutartimi	ir	laikantis	institucinės	
strategijos	būtų	pripažinta	mobilumo	laikotarpiu	darbuotojų	vykdyta	
mokymo	veikla.




