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 ĪSTENOJOT MOBILITĀTI

“ERASMUS” AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS HARTA 2021.–2027. GADAM
Eiropas Komisija ar šo piešķir šo hartu:

[iestādes nosaukums]

Pirms mobilitātes
•	 Nodrošināt,	ka	mobilitātes	dalībnieku	atlases	procedūras	ir	taisnīgas,	
caurskatāmas,	saskaņotas	un	dokumentētas.

•	 Savlaicīgi	 tīmekļa	 vietnē	 publicēt	 un	 regulāri	 atjaunināt	 kursu	
katalogu,	lai	tas	būtu	pieejams	visām	iesaistītajām	personām	un	
mobilitātes	dalībnieki,	pamatojoties	uz	pilnīgu	informāciju,	varētu	
izvēlēties	apmeklējamos	studiju	kursus.

•	 Publicēt	un	regulāri	atjaunināt	informāciju	par	izmantoto	vērtēšanas	
sistēmu	 un	 vērtējumu	 pielīdzināšanuvisām	 studiju	 programmām.	
Nodrošināt,	ka	studenti	saņem	skaidru	un	pārskatāmu	informāciju	
par	atzīšanas	un	vērtējumu	pielīdzināšanas	procedūrām.

•	 Īstenot	 studiju	 un	 docēšanas	mobilitāti	 tikai	 saskaņā	 ar	 iestāžu	
iepriekšēju	vienošanos,	kurā	noteikti	pušu	attiecīgie	uzdevumi	un	
pienākumi,	kā	arī	to	saistības	piemērot	kopīgus	kvalitātes	kritērijus	
mobilitātes	dalībnieku	atlasē,	sagatavošanā,	uzņemšanā,	atbalsta	
sniegšanā	un	iekļaušanā.	

•	 Nodrošināt,	 ka	 izbraucošie	 mobilitātes	 dalībnieki	 ir	 pietiekami	
sagatavoti	mobilitātei,	tai	skaitā	kombinētajai	mobilitātei,	un	to,	ka	

izbraucošo	mobilitātes	dalībnieku	valodas	zināšanas	un	starpkultūru	
sadarbības	prasmes	ir	atbilstošas.	

•	 Nodrošināt,	 ka	 studentu	 un	 personāla	 mobilitātee	 ir	 balstīta	
trīspusējā	studiju	līguma	vai	darba	programmas	nosacījumos,	ko	
pirms	mobilitātes	savstarpēji	apstiprina	nosūtošā	un	uzņemošā	
iestāde	vai	uzņēmums	un	mobilitātes	dalībnieks.	

•	 Sniegt	 iebraucošajiem	 mobilitātes	 dalībniekiem	 aktīvu	 atbalstu	
mājokļa	atrašanā.		

•	 Nepieciešamības	 gadījumā	 iebraucošajiem	 un	 izbraucošajiem	
mobilitātes	dalībniekiem	sniegt	atbalstu	vīzas	iegūšanā.

•	 Nepieciešamības	 gadījumā	 iebraucošajiem	 un	 izbraucošajiem	
mobilitātes	dalībniekiem	sniegt	atbalstu	apdrošināšanas	iegādē.

•	 Pārliecināties,	 ka	 studenti	 ir	 informēti	 par	 savām	 tiesībām	 un	
pienākumiem,	kas	noteikti	“Erasmus”	Studentu	hartā.

Iestāde	apņemas:

•	 pilnībā	ievērot	“Erasmus+”	programmā	noteiktos	nediskriminācijas,	
caurskatāmības	un	iekļaušanas	principus;

•	 nodrošināt	vienlīdzīgu	un	taisnīgu	piekļuvi	un	iespējas	esošajiem	un	
potenciālajiem	dalībniekiem	no	dažādām	sabiedrības	grupām,	īpašu	
uzmanību	pievēršot	personu	ar	ierobežotām	iespējām	iekļaušanai;	

•	 nodrošināt,	 ka	 automātiski	 pilnībā	 tiek	 atzīti	 visi	 kredītpunkti	
(saskaņā	ar	Eiropas	kredītpunktu	pārneses	un	uzkrāšanas	sistēmu	
(ECTS)),	 kas	 iegūti	 sekmīgi	 īstenota	 	 studiju/prakses	 perioda	 laikā	
ārvalstīs,	tostarp	kombinētas	mobilitātes	ietvaros;	

•	 kredītmobilitātes	gadījumā	neiekasēt	no	 ienākošajiem	mobilitātes	
dalībniekiem	 maksu	 par	 mācībām,	 reģistrāciju,	 eksāmeniem	 vai	
piekļuvi	laboratoriju	un	bibliotēku	telpām;

•	 nodrošināt	 mobilitātes	 aktivitāšuun	 sadarbības	 projektu	 kvalitāti	
visā	to	pieteikumu	iesniegšanas	un	īstenošanas	periodā;

•	 īstenot	“Erasmus+”	programmas	prioritātes:

•	veicot	 nepieciešamos	 pasākumus,	 lai	 īstenotu	 digitālu	mobilitātes	
pārvaldību	 saskaņā	 ar	 Eiropas	 studenta	 kartes	 iniciatīvas	
tehniskajiem	standartiem,

•	veicinot	 videi	 draudzīgu	 praksi	 visās	 ar	 programmu	 saistītajās	
aktivitātēs,

•	mudinot	programmā	piedalīties	personas	ar	ierobežotām	iespējām,

•	veicinot	 pilsonisko	 līdzdalību	 un	 aicinot	 studentus	 un	 darbiniekus	
aktīvi	 pilsoniski	 darboties	 pirms	 un	 pēc	 dalības	 mobilitātē	 vai	
sadarbības	projektā,	kā	arī	aktivitāšu	laikā.



Zīmogs Paraksttiesīgās personas vārds un paraksts

Mobilitātes laikā
•	 Nodrošināt	 iebraucošajiem	studentiem	vienlīdzīgu	akadēmisko	vidi	
un	pakalpojumu	kvalitāti.

•	 Veicināt	 pasākumus,	 kas	 nodrošina	 iebraucošo	 un	 izbraucošo	
mobilitātes	dalībnieku	drošību.

•	 Veikt	 atbilstošus	 pasākumus	 iebraucošo	 mobilitātes	 dalībnieku	
iekļaušanai	 plašākā	 studentu	 kopienā	 un	 iestādes	 ikdienas	 dzīvē.	

Mudināt	 mobilitātes	 dalībniekus	 būt	 “Erasmus+”	 programmas	
vēstniekiem	un	dalīties	mobilitātes	pieredzē.

•	 Nodrošināt	atbilstošus	mentoringa	un	atbalsta	pasākumus	mobilitātes	
dalībniekiem,	tai	skaitā	tiem,	kuri	piedalās	kombinētā	mobilitātē.

•	 Sniegt	 iebraucošajiem	mobilitātes	dalībniekiem	atbilstošu	 valodas	
apguves	atbalstu.

•	 Nodrošināt,	 ka	 sadarbības	 aktivitātes	 sniedz	 būtisku	 ieguldījumu	
iestādes	stratēģijas	īstenošanā.

•	 Popularizēt	sadarbības	projektos	pieejamās	iespējas	un	pieteikšanās	
un	 īstenošanas	 posmā	 sniegt	 atbilstošu	 atbalstu	 darbiniekiem	 un	
studentiem,	kuri	ir	ieinteresēti	iesaistīties	projektu	aktivitātēs.

•	 Nodrošināt,	 lai	visu	 iesaistīto	partneru	sadarbība	vainagotos	ar	
ilgtspējīgu	un	visiem	partneriem	vienlīdz	būtisku	rezultātu.

•	 Veicināt	savstarpēju	mācīšanos	un	izmantot	projektu	rezultātus	tā,	
lai	maksimāli	palielinātu	to	ietekmi	uz	indivīdiem,	citām	iesaistītajām	
iestādēm	un	plašākām	akadēmiskajām	aprindām.	

PIEDALOTIES EIROPAS UN STARPTAUTISKOS SADARBĪBAS PROJEKTOS

ĪSTENOŠANAS UN UZRAUDZĪBAS NOLŪKĀ

•	 Nodrošināt,	 ka	 ilgtermiņa	 iestādes	 stratēģija	 un	 tās	 atbilstība	
“Erasmus+”	 programmas	 mērķiem	 un	 prioritātēm	 ir	 aprakstīta	
“Erasmus”	politikas	deklarācijā.

•	 Gādāt,	 lai	hartas	principi	būtu	saprotami	komunicēti	un	darbinieki	
tos	piemērotu	visos	iestādes	līmeņos.

•	 Pamatoties	 uz	 ECHE	 vadlīnijām	 un	 ECHE	 pašnovērtējuma	 rīku,	 lai	
pilnvērtīgi	īstenotu	šīs	hartas	principus.

•	 Pastāvīgi	popularizēt	“Erasmus+”	programmas	atbalstītās	aktivitātes	
un	to	rezultātus.

•	 Šo	hartu	un	ar	to	saistīto	“Erasmus”	politikas	deklarāciju	redzamā	
vietā	ievietot	iestādes	tīmekļa	vietnē	un	visos	citos	attiecīgajos	
kanālos.	

Iestāde apstiprina, ka hartas īstenošanu pārraudzīs “Erasmus+” valsts aģentūra un ka katra iepriekš minēto principu un saistību 
pārkāpuma gadījumā Eiropas Komisija hartu var atsaukt. 

Pēc mobilitātes
•	 Mobilitātes	 perioda	 beigās	 iebraucošajiem	 mobilitātesstudentiem	
un	nosūtošajām	iestādēm	izsniegt	sekmju	izrakstus,	kuros	ir	pilnīga,	
precīza	un	savlaicīga	informācija	par	mobilitātes	dalībnieku	mācību	
sasniegumiem	mobilitātes	ietvaros.

•	 Nodrošināt,	 ka	 visi	mobilitātes	 ietvaros	 iegūtie	 ECTS	 kredītpunkti,	
,	tai	skaitā	kombinētas	mobilitātes	ietvaros,	tiek	automātiski	atzīti	
pilnā	apmērā	saskaņā	ar	noslēgto	trīspusējo	līgumu	un	ir	apstiprināti	
sekmju	izrakstā	vai	prakses	perioda	apliecinājumā;	savlaicīgi	ietvert	
atzītos	 kredītpunktus	 studenta	 sekmju	 reģistrā	 unbez	 papildu	
uzdevumiem	vai	pārbaudījumiem	ņemt	atzītos	kredītpunktus	vērā,	
piešķirot	 studentam	 grādu,	 kā	 arī	 atbilstoši	 tos	 norādīt	 studenta	
sekmju	izrakstā	un	diploma	pielikumā.	

•	 Nodrošināt,	 ka	 studenta	 diploma	 pielikumā	 ir	 iekļauti	 sekmīgi	
īstenotie	studiju	un/vai	prakses	mobilitātes	periodi.

•	 Mudināt	 un	 atbalstīt	 mobilitātes	 dalībniekus	 pēc	 atgriešanās,	 lai	
tie	 darbotos	 kā	 “Erasmus+”	 programmas	 vēstnieki,	 popularizētu	
mobilitātes	 priekšrocības	 un	 aktīvi	 iesaistītos	 absolventu	 kopienu	
veidošanā.

•	 Nodrošināt	 saskaņā	 ar	 trīspusējo	 darba	 programmu	 un	 iestādes	
stratēģiju	īstenotu	personāla	mobilitāšu	rezultātu	atzīšanu.

	

 




