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КОГА СЕ УЧЕСТВУВА ВО АКТИВНОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ

ЕРАЗМУС ПОВЕЛБАТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2027 ГОДИНА
Европската Комисија Дејности ја доделува ова повелба на: 

[име на институција]

Пред мобилност
•	 Обезбедете	 да	 има	 процедури	 за	 селекција	 за	 активности	 за	
мобилност	кои	се	фер,	транспарентни,	кохерентни	и	документирани.

•	 Објавете	 и	 редовно	 ажурирајте	 го	 каталогот	 на	 курсот	 на	
вебстраницата	 пред	 периодите	 за	 мобилност,	 за	 да	 се	 биде	
транспарентно	 за	 сите	 учесници	 и	 овозможете	 на	 мобилните	
студенти	да	направат	добро	информирани	избори	во	врска	со	
курсевите	кои	ќе	ги	следат.

•	 Објавете	и	редовно	ажурирајте	ги	информациите	на	системот	за	
оценување	кој	се	користи	и	табелите	за	дистрибуција	на	оценки	
за	 сите	 студиски	 програми.	 Обезбедете	 студентите	 да	 добиваат	
јасни	и	транспарентни	информации	за	процедурите	за	признавање	
и	конверзија	на	оценките.

•	 Мобилноста	се	врши	со	цел	на	учењето	и	предавањето	во	склоп	
на	рамката	на	претходни	договори	помеѓу	институциите	кои	ги	
одредуваат	дадените	улоги	и	одговорности	на	странките,	како	
и	 нивната	 посветеност	 за	 заеднички	 критериуми	 за	 квалитет	
во	селекција,	подготовка,	примање,	поддршка	и	интеграција	на	
учесниците	на	мобилност.	

•	 Обезбедете	 сегашните	 учесници	 на	 мобилност	 да	 се	 добро	
подготвени	 за	 нивните	 активности	 во	 странство,	 вклучувајќи	
потребно	 ниво	 на	 владење	 на	 јазикот	 и	 развој	 на	 нивните	
интеркултурни	компетенции.	

•	 Обезбедете	студентската	и	кадровската	мобилност	да	е	базирана	
на	 договор	 за	 учење	 за	 студентите	 и	 договор	 за	 мобилност	
за	 кадарот,	 валидиран	 однапред	 помеѓу	 институциите	 или	
претпријатија	кои	праќаат	и	примаат	и	учесниците	на	мобилност.	

•	 Обезбедете	 активна	 поддршка	 за	 дојдовните	 мобилни	 учесници	
преку	процесот	на	наоѓање	на	сместување.		

•	 Обезбедете	помош	поврзана	со	добивање	визи,	кога	е	потребно,	за	
дојдовните	и	појдовните	учесници.

•	 Обезбедете	помош	поврзана	со	добивање	на	осигурување,	кога	е	
потребно,	за	дојдовните	и	појдовните	учесници.

•	 Осигурете	се	студентите	да	ги	знаат	нивните	права	и	должности	
одредени	во	Европската	Студентска	Повелба.

Институцијата	се	обврзува	да:

•	 Потполно	 ги	 почитува	 принципите	 против	 дискриминација,	
транспарентност	и	инклузија	одредени	во	Еразмус+	Програмата.

•	 Обезбедува	еднаков	и	правичен	пристап	и	можности	на	сегашните	
и	идните	учесници	без	разлика	на	нивното	потекло,	дава	посебно	
внимание	на	инклузијата	на	тие	што	имаат	помалку	можности.	

•	 Обезбедува	 целосно	 автоматско	 признавање	 на	 сите	 кредити	
(според	Европскиот	Систем	за	Трансфер	и	Акумулација	на	Кредити	
–ЕКТС)	 добиени	 за	 задоволителните	 резултати	 од	 учењето	 во	
текот	 на	 периодот	 на	 студирањето/стажирањето	 во	 странство,	
вклучувајќи	и	мешаната	мобилност.	

•	 Не	 се	 наплаќаат	 такси,	 во	 случај	 на	 кредитна	 мобилност,	 на	
дојдовните	мобилни	студенти	за	школување,	упис,	испитувања	или	
пристап	до	лаборатории	и	библиотеки.

•	 Обезбедува	 квалитет	 на	 активностите	 за	 мобилност	 и	 проекти	 за	
собратување	во	текот	на	аплицирањето	и	фазите	на	имплементација.

•	 Ги	спроведува	приоритетите	на	Еразмус+	Програмата:

•	Со	 превземање	 на	 потребните	 чекори	 за	 спроведување	 на	
дигитален	 мобилен	 менаџмент	 во	 согласност	 со	 техничките	
стандарди	на	Иницијативата	на	Европската	Студентска	Картичка.

•	Со	 промовирање	 на	 еколошки	 пријателски	 практики	 во	 сите	
активности	поврзани	со	Програмата.

•	Преку	 охрабрување	 за	 учество	 на	 индивидуалци	 со	 помалку	
можности	во	Програмата.

•	Преку	промовирање	на	граѓанско	ангажирање	и	охрабрување	на	
студентите	и	кадарот	за	вклучување	како	активни	граѓани	пред,	
во	 тгекот	 и	 после	 нивното	 учество	 во	 мобилна	 активност	 или	
проект	за	соработка.
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Во текот на мобилноста
•	 Обезбедете	 еднаков	 академски	 третман	 и	 квалитенти	 услуги	 за	
дојдовни	студените.

•	 Промовирајте	мерки	за	обезбедување	на	безбедност	за	појдовните	
и	дојдовните	мобилни	учесници.

•	 Интегрирајте	 ги	 дојдовните	 мобилни	 студенти	 во	 пошироката	
студентска	заедница	и	во	секојдневниот	живот	на	институцијата.		
	

Охрабрувајте	 ги	 да	 делуваат	 како	 амбасадори	 на	 Еразмус+	
Програмата	и	да	го	споделуваат	нивнотот	мобилно	искуство.

•	 Обезбедете	 соодветно	 менторство	 и	 аранжмани	 за	 поддршка	
за	мобилни	 учесници,	 вклучувајќи	 и	 за	 тие	 кои	 следаат	мешана	
мобилност.

•	 Обезбедете	соодветна	 јазична	поддршка	за	дојдовните	мобилни	
учесници.

•	 Обезбедете	 активностите	 за	 соработка	 да	 придонесуваат	 за	
исполнување	на	институционалната	стратегија.

•	 Промовирајте	 ги	 можностите	 понудени	 од	 страна	 на	 проектите	
за	 соработка	 и	 обезбедете	 релевантна	 поддршка	 на	 кадарот	 и	
студентите	заинтересирани	за	учество	во	тие	активности	во	текот	
на	аплицирањето	и	фазата	за	имплементација.

•	 Обезбедете	 активностите	 за	 соработка	 да	 водат	 кон	 одржливи	
резултати	и	од	нивното	влијание	да	придобиваат	сите	партнери.

•	 Охрабрувајте	 активности	 за	 учење	 од	 врсник	 и	 користете	 ги	
резултатите	на	начин	кој	ќе	го	максимизира	нивното	влијание	врз	
индивидуалците,	другите	институции	кои	учествуваа	и	пошироката	
академска	заедница.	

КОГА СЕ УЧЕСТВУВА ВО ЕВРОПСКИ И МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ЗА СОРАБОТКА

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА И МОНИТОРИНГОТ

•	 Обезбедете	 долготрајна	 институционална	 стратегија	 и	 нивната	
важност	 за	 целите	 и	 приоритетите	 на	 Еразмус+	 Програмата	 се	
опишани	во	Еразмус	Изјавата	за	Политика.

•	 Осигурете	се	принципите	на	Повелбата	да	се	добро	комуницирани	и	
се	применуваат	од	страна	на	кадарот	во	сите	нивоа	на	Институцијата.

•	 Користете	 ги	 ECHE	 Упатствата	 и	 ECHE	 Само-оценувањето	 за	
да	 обезбедите	 целосна	 имплементација	 на	 принципите	 на	 ова	
Повелба.

•	 Редовно	 промовирајте	 активности	 поддржани	 од	 страна	 на	
Еразмус+	Програмата,	заедно	со	нивните	резултати.

•	 Прикажете	ја	ова	Повелба	и	дадената	Еразмус	Изјава	за	Политика	
видливо	 на	 вебстраницата	 на	 институцијата	 и	 на	 сите	 други	
релевантни	канали.	

Институцијата знае дека имплементацијата на Повелбата ќе биде монитирана од страна на Еразмус+Национална 
Агенција и дека кршењето на овие принципи и обрвски може да доведе до негово повлекување од страна на 
Европската Комисија.

После мобилност
•	 Обезбедете	ги	дојдовните	мобилни	студенти	и	нивните	институции	
кои	ги	праќаат	со	уверенија	за	оценки	кои	содржуваат	целосен,	
точен	 и	 навремен	 запис	 за	 нивните	 постигнувања	 на	 крајот	 на	
периодот	на	мобилност.

•	 Обезбедете	 сите	 ЕКТС	 кредити	 добиени	 за	 задоволителните	
резултати	на	учење	во	текот	на	периодот	на	студирање/стажирање	
во	 странство,	 вклучувајќи	 ја	 и	 мешаната	 мобилност,	 се	 целосно	
и	автоматски	признаени	во	 согласност	 со	договорот	 за	 учење	и	
потврдени	со	уверение	за	оценки/сертификат	за	стажирање;	да	ги	
пренесуваат	тие	кредити	без	доцнење	во	записот	на	студентот,	се	
пресметуваат	во	нивото	на	студентот	без	дополнитена	работа	или	
оценување	на	студентот	и	да	се	проследуваат	во	уверението	на	
оценки	на	студентот	и	Додатокот	на	Диплома.	

•	 Обезбедете	 инклузија	 на	 задоволителни	 завршени	 студии	 и/
или	 мобилни	 активности	 за	 стажирање	 во	 крајниот	 запис	 на	
постигнувањата	на	студентот	(Додатокот	на	Диплома).

•	 Обезбедете	 и	 поддржувајте	 ги	 мобилните	 учесници	 кога	 се	
враќаат	да	делуваат	како	амбасадори	на	Еразмус+	Програмата,	
да	ги	промовираат	придобивките	на	мобилноста	и	активно	да	се	
ангажираат	во	градењето	на	алумни	заедници.

•	 Обезбедете	кадарот	да	добие	признавање	за	нивните	активности	
за	 предавање	 и	 обука	 превземени	 во	 текот	 на	 периодот	 на	
мобилност,	базирано	на	договорот	за	мобилност	во	согласност	со	
институционалната	стратегија.




