ERASMUS LISTINA ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 2021–2027
Evropska komisija podeli to listino naslednji instituciji:
[Ime institucije]

Institucija se zavezuje:
• v celoti spoštovati načela programa Erasmus+ v zvezi z
nediskriminacijo, transparentnostjo in vključenostjo;

• zagotoviti kakovost aktivnosti mobilnosti in projektov sodelovanja
tako v fazi prijave kot izvedbe aktivnosti;
• izvajati prednostne naloge programa Erasmus+ s:

• zagotoviti enakopraven in pravičen dostop in priložnosti sedanjim in
potencialnim udeležencem in udeleženkam iz vseh okolij, pri tem pa
nameniti posebno pozornost vključevanju oseb z manj priložnostmi;

• sprejetjem ustreznih ukrepov za implementacijo digitalnega
upravljanja mobilnosti v skladu s tehničnimi standardi evropske
študentske izkaznice;

• zagotoviti polno avtomatično priznavanje vseh kreditnih točk
(na podlagi evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih
točk – ECTS), pridobljenih za učne izide, ki jih udeleženec oziroma
udeleženka v zadovoljivi meri doseže med obdobjem študija/
usposabljanja v tujini, tudi med kombinirano mobilnostjo;

• spodbujanjem okolju prijaznih praks pri vseh aktivnostih, povezanih
s programom;

• v primeru kreditne mobilnosti študentkam in študentom na dohodni
mobilnosti ne zaračunavati pristojbin za šolnino, vpisnino, preverjanje
znanja ali dostop do laboratorijev in knjižnic;

• spodbujanjem udeležbe oseb z manj priložnostmi v programu;
• krepitvijo državljanske udeležbe ter spodbujanjem študentk,
študentov in osebja, da pred in med udeležbo v aktivnosti mobilnosti
ali projektu sodelovanja in po njej delujejo kot aktivni državljani in
državljanke.

PRI SODELOVANJU V AKTIVNOSTIH MOBILNOSTI:
pred mobilnostjo:
• zagotoviti, da so izbirni postopki za aktivnosti mobilnosti pravični,
transparentni, skladni in dokumentirani;
• objavljati in redno posodabljati katalog predmetov na spletišču
dovolj zgodaj pred začetkom obdobij mobilnosti, tako da je pregleden
za vse udeležene strani, in omogočiti, da se mobilni študenti in
študentke lahko na podlagi informacij ustrezno odločijo o predmetih,
ki jih bodo spremljali;
• objavljati in redno posodabljati informacije o uporabljenem sistemu
ocenjevanja in tabele porazdelitve ocen za vse študijske programe;
zagotoviti, da študenti in študentke prejmejo jasne in pregledne
informacije o priznavanju in pretvorbi ocen;
• mobilnost za namene študija in poučevanja izvajati zgolj v okviru
predhodnih sporazumov med institucijami, ki določajo vloge in
odgovornosti udeleženih strani ter njihovo zavezanost skupnim
merilom kakovosti pri izbiri, pripravi, sprejemu, podpori in
vključevanju udeležencev in udeleženk mobilnosti;
• zagotoviti, da so udeleženci in udeleženke odhodne mobilnosti
dobro pripravljeni na aktivnosti v tujini, vključno s kombinirano

Erasmus+

mobilnostjo, in sicer tako, da opravijo aktivnosti, s pomočjo katerih
usvojijo zahtevano stopnjo znanja jezika in razvijejo medkulturne
kompetence;
• zagotoviti, da mobilnost študentk in študentov temelji na študijskem
sporazumu oziroma za osebje na sporazumu o mobilnosti, ki ga
predhodno potrdijo institucija pošiljateljica in gostiteljica ali podjetja
ter udeleženci oziroma udeleženke mobilnosti;
• dejavno podpirati udeležence in udeleženke dohodne mobilnosti pri
iskanju nastanitve;  
• udeležencem in udeleženkam dohodne in odhodne mobilnosti
zagotoviti pomoč v zvezi s pridobitvijo vizuma, kadar se ta zahteva;
• udeležencem in udeleženkam dohodne in odhodne mobilnosti
zagotoviti pomoč v zvezi s sklenitvijo zavarovanja, kadar se to
zahteva;
• zagotoviti, da so študenti in študentke seznanjeni s svojimi pravicami
in obveznostmi, kot so opredeljene v študentski listini Erasmus;

med mobilnostjo:
• zagotoviti enako akademsko obravnavo in kakovost storitev za
študente in študentke na dohodni mobilnosti;

udeležence in udeleženke mobilnosti k promociji programa Erasmus+
in deljenju izkušenj z mobilnostjo kot ambasadorji programa Erasmus+;

• spodbujati ukrepe, ki zagotavljajo varnost udeležencev in udeleženk
odhodne in dohodne mobilnosti;

• udeležencem in udeleženkam mobilnosti, vključno s kombinirano
mobilnostjo, zagotoviti ustrezno mentorstvo in podporo;

• vključiti udeležence in udeleženke dohodne mobilnosti v širšo
študentsko skupnost in vsakdanje življenje institucije; spodbujati

• udeležencem in udeleženkam dohodne mobilnosti zagotoviti
ustrezno jezikovno podporo;

po mobilnosti:
• študentkam in študentom na dohodni mobilnosti ter njihovim
institucijam pošiljateljicam pravočasno zagotoviti prepise ocen, ki
vsebujejo popolno in točno navedbo njihovih dosežkov ob zaključku
obdobja mobilnosti;
• zagotoviti, da se vse kreditne točke ECTS, pridobljene za učne izide,
ki jih udeleženec oziroma udeleženka v zadovoljivi meri doseže
med obdobjem študija/usposabljanja v tujini, tudi med kombinirano
mobilnostjo, v celoti in avtomatično priznajo, kot je dogovorjeno v
študijskem sporazumu, in potrdijo s prepisom ocen/potrdilom o
praksi; navedene kreditne točke takoj prenesti v študentkino oziroma
študentovo evidenco opravljenih študijskih obveznosti, jih upoštevati
kot del študija, ne da bi se zahtevalo dodatno delo ali preverjanje, in

zagotoviti njihovo sledljivost v študijski evidenci in prilogi k diplomi;
• zagotoviti vključitev v zadovoljivi meri opravljenih aktivnosti
študijske mobilnosti in/ali mobilnosti za prakso v končno poročilo o
študentkinih oziroma študentovih dosežkih (priloga k diplomi);
• spodbujati udeležence in udeleženke mobilnosti, da po vrnitvi kot
ambasadorji programa Erasmus+ promovirajo program Erasmus+ in
koristi mobilnosti ter dejavno sodelujejo pri vzpostavljanju skupnosti
alumnov, ter jih pri tem podpirati;
• zagotoviti, da se osebju priznajo aktivnosti poučevanja in
usposabljanja, opravljene med mobilnostjo, na podlagi sporazuma o
mobilnosti in v skladu z institucionalno strategijo;

PRI SODELOVANJU PRI EVROPSKIH IN MEDNARODNIH PROJEKTIH SODELOVANJA:
• zagotoviti, da aktivnosti sodelovanja prispevajo k uresničevanju
institucionalne strategije;

• zagotoviti, da aktivnosti sodelovanja prinesejo trajnostne rezultate
in njihov učinek koristi vsem partnerjem;

• spodbujati priložnosti, ki jih ponujajo projekti sodelovanja, in
zagotoviti ustrezno podporo osebju ter študentkam in študentom,
ki se zanimajo za udeležbo v teh aktivnostih, v fazah oddaje vlog
in izvajanja;

• spodbujati vzajemno učenje in izkoriščati rezultate projektov tako,
da imajo čim večje koristi za posameznice in posameznike, druge
sodelujoče institucije ter širšo akademsko skupnost;

ZA NAMENE IZVAJANJA IN SPREMLJANJA:
• zagotoviti, da sta v izjavi o politiki Erasmus opisana dolgoročna
institucionalna strategija ter njen pomen za cilje in prednostne
naloge programa Erasmus+;

• redno spodbujati aktivnosti programa Erasmus+ in njihove rezultate;
• objaviti to listino in povezano izjavo o politiki Erasmus na vidnem
mestu na svojem spletišču in prek vseh drugih ustreznih kanalov.

• zagotoviti, da je osebje na vseh ravneh institucije dobro seznanjeno
z načeli listine in jih upošteva;
• upoštevati smernice za uporabo listine Erasmus za terciarno
izobraževanje in povezano samooceno za zagotovitev popolnega
izvajanja njenih načel;
Institucija je seznanjena s tem, da bo nacionalna agencija Erasmus+ spremljala izvajanje listine in da ji lahko Evropska komisija v
primeru kršitve katerega koli od zgoraj navedenih načel in zavez listino odvzame.
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Ime in priimek zakonitega zastopnika

