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I FORBINDELSE MED MOBILITET

ERASMUS-CHARTER FOR HØYERE UTDANNING 2021-2027
Europakommisjonen tildeler herved dette charteret til:

[institusjonens navn]

Før oppholdet
•	 å	 sikre	at	utvelgelsen	 til	mobilitetsaktiviteter	 skjer	på	 rettferdig,	
oversiktlig,	konsekvent	og	dokumentert	vis,

•	 å	offentliggjøre	hvilke	kurs	og	studier	som	tilbys	på	institusjonens	
nettsider	 i	 god	 tid	 før	 mobilitetsperioden	 starter	 og	 oppdatere	
jevnlig,	slik	at	alle	parter	kan	få	god	oversikt	og	studentene	kan	
ta	velbegrunnete	valg,

•	 å	 offentliggjøre	 informasjon	 om	 karakterskalaen	 som	 er	 i	 bruk	
samt	 karakterfordelingstabeller	 for	 alle	 studieopplegg,	 med	
jevnlige	 oppdateringer,	 og	 sørge	 for	 at	 studentene	 får	 tydelig	
og	 oversiktlig	 informasjon	 om	 måten	 karakterer	 godkjennes	 og	
omregnes	på,

•	 å	gjennomføre	mobilitet	innen	studier	og	undervisning	kun	basert	
på	avtaler	inngått	mellom	institusjonene	på	forhånd	der	partenes	
respektive	 roller	 og	 ansvar	 er	 fastlagt	 og	 de	 forplikter	 seg	 til	 å	
velge	 ut,	 forberede,	 ta	 imot,	 støtte	 og	 integrere	 studentene	 på	
grunnlag	av	felles	kvalitetskriterier,	

•	 å	sørge	for	at	mobilitetsdeltakere	som	sendes	ut	er	godt	forberedt	
på	sitt	utenlandsopphold,		inkludert	ved	blandet	mobilitet,	ved	at	
de	deltar	i	aktiviteter	der	de	kan	oppnå	nødvendig	språkmestring	
og	utvikle	tverrkulturell	kompetanse,	

•	 å	 påse	 at	 det	 foreligger	 læringsavtale	 (Learning	 agreement)	 for	
studenter	 og	 mobilitetsavtale	 for	 ansatte	 som	 er	 godkjent	 på	
forhånd	 av	 deltakerne	 selv	 og	 av	 institusjonene	 eller	 bedriftene	
som	sender	dem	ut	eller	tar	imot	dem,	

•	 å	gi	mobilitetsdeltakere	de	tar	 imot	aktiv	støtte	 i	hele	prosessen	
med	å	finne	et	sted	å	bo,			

•	 å	 hjelpe	 mobilitetsdeltakere	 de	 tar	 imot	 eller	 sender	 ut	 med	 å	
skaffe	seg	visum	når	det	er	nødvendig,

•	 å	 hjelpe	 mobilitetsdeltakere	 de	 tar	 imot	 eller	 sender	 ut	 med	 å	
skaffe	seg	forsikring	når	det	er	nødvendig,

•	 å	sørge	for	at	studentene	er	kjent	med	sine	rettigheter	og	plikter	
som	beskrevet	i	Erasmus	studentcharter,

Institusjonen	forplikter	seg	til:

•	 fullt	 ut	 å	 respektere	 Erasmus+-programmets	 prinsipper	 om	
likebehandling,	åpenhet	og	inkludering,

•	 å	sikre	nåværende	og	framtidige	deltakere,	uansett	bakgrunn,	 lik	
og	rettferdig	tilgang	og	muligheter,	med	særlig	vekt	på	å	inkludere	
personer	med	færre	muligheter,	

•	 å	 sikre	 automatisk	 godkjenning	 av	 alle	 studiepoeng	 eller	
tilsvarende	 (basert	 på	 ECTS,	 the	 European	 Credit	 Transfer	 and	
Accumulation	System)	opptjent	under	studier/opplæring	i	utlandet,	
inkludert	blandet	mobilitet,	

•	 å	ikke	kreve	avgift	for	registrering,	undervisning,	eksamener	eller	
bruk	 av	 bibliotek	 eller	 laboratorium	 fra	 studenter	 de	 tar	 imot	 i	
forbindelse	med	mobilitet,

•	 å	 sikre	 at	 mobilitetsvirksomheten	 og	 samarbeidsprosjektene	
holder	høy	kvalitet	i	hele	søknads-	og	gjennomføringsfasen,

•	 å	iverksette	Erasmus+-programmets	prioriteringer	ved	å:

•	gjøre	 nødvendige	 tiltak	 for	 å	 sikre	 at	 forvaltningen	 av	 digital	
mobilitetsadministrasjon	oppfyller	de	 tekniske	 standardene	 i	 the	
European	Student	Card	Initiative,

•	fremme	miljøvennlig	praksis	i	all	virksomhet	knyttet	til	programmet,

•	oppmuntre	personer	med	færre	muligheter	til	å	delta	i	programmet,

•	fremme	 samfunnsengasjement	 ved	 å	 oppmuntre	 studenter	 og	
medarbeidere	 til	 aktivt	 å	 engasjere	 seg	 i	 samfunnsspørsmål	
før,	 under	 og	 etter	 at	 de	 deltar	 i	 mobilitetsaktiviteter	 eller	 i	 et	
samarbeidsprosjekt,



Stempel Navn og signatur, iht. signaturrett eller fullmakt

Under oppholdet
•	 å	sørge	for	at	studenter	de	tar	imot,	får	lik	akademisk	behandling	
og	blir	tilbudt	likeverdige	tjenester,

•	 å	 gjøre	 nødvendige	 tiltak	 for	 å	 ivareta	 sikkerheten	 til	
mobilitetsdeltakere	de	sender	ut	eller	tar	imot,

•	 å	hjelpe	mobilitetsdeltakere	de	tar	imot,	med	å	finne	seg	til	rette	
i	studentmiljøet	og	ta	del	i	institusjonens	daglige	aktiviteter,	samt	

oppmuntre	dem	til	å	opptre	som	ambassadører	for	Erasmus+	og	
dele	sin	mobilitetserfaring,

•	 å	gi	mobilitetsdeltakere	nødvendig	veiledning	og	støtte,	også	ved	
blandet	mobilitet,

•	 å	gi	mobilitetsdeltakere	de	tar	imot,	egnet	støtte	til	språklæring,

•	 å	sikre	at	virksomheten	som	inngår	i	samarbeidsprosjektet,	bidrar	
til	gjennomføring	av	institusjonens	strategi,

•	 å	 fremme	 mulighetene	 som	 samarbeidsprosjektene	 gir	 og	 yte	
relevant	støtte	til	medarbeidere	og	studenter	som	ønsker	å	delta	i	
hele	søknads-	og	gjennomføringsfasen,

•	 å	sørge	for	at	samarbeidet	gir	bærekraftige	resultater	som	er	 til	
fordel	for	alle	parter;

•	 å	 fremme	 aktiviteter	 som	 fører	 til	 gjensidig	 læring	 og	 utnytte	
resultatene	som	oppnås	på	en	måte	som	gir	den	enkelte	person	og	
institusjon	 som	deltar	 og	det	 akademiske	miljøet	 generelt	 størst	
mulig	utbytte,	
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•	 å	 sikre	 at	 Erasmus-erklæringen	 (Erasmus	 Policy	 Statement)	
beskriver	institusjonens	langsiktige	strategi	og	hvordan	den	bidrar	
til	Erasmus+-programmets	mål	og	prioriteringer,

•	 å	sørge	for	at	prinsippene	i	dette	charteret	formidles	til	og	brukes	
av	alle	ansatte	ved	institusjonen,

•	 å	 sikre	 at	 prinsippene	 etterleves	 ved	 å	 bruke	 retningslinjene	 og	
egenevalueringen	 for	 Erasmus-charteret	 for	 høyere	 utdanning	
(Erasmus	Charter	for	Higher	Education	–	ECHE),

•	 å	 jevnlig	 promotere	 aktiviteter	 som	 støttes	 av	 Erasmus+	 og	
resultatene	som	oppnås,

•	 å	 gjøre	 charteret	 og	 Erasmus-erklæringen	 (Erasmus	 Policy	
Statement)	godt	synlig	på	institusjonens	nettsted	og	gjøre	dem	
kjent	gjennom	andre	relevante	kanaler.	

Institusjonen er innforstått med at nasjonalkontoret for Erasmus+ vil følge opp gjennomføringen av dette charteret og at 
ethvert brudd på ovennevnte prinsipper og forpliktelser kan føre til at det blir opphevet av Kommisjonen.

Etter oppholdet
•	 å	gi	studenter	de	tar	imot,	og	institusjonene	som	sender	dem	ut	en	
fullstendig	og	nøyaktig	utskrift	av	resultatene	de	har	oppnådd	så	
snart	som	mulig	etter	at	mobilitetsperioden	er	over,

•	 å	sikre	full	automatisk	godkjenning,	i	samsvar	med	læringsavtalen	
(Learning	 Agreement),	 av	 oppnådde	 ECTS-kvalifikasjoner	 under	
studier	 eller	 opplæring	 i	 utlandet,	 også	 ved	 blandet	 mobilitet,	
bekreftet	 ved	 en	 utskrift	 av	 resultatene	 eller	 en	 attest	 for	
utført	 praksisarbeid,	 og	 så	 snart	 som	 mulig	 legge	 dem	 inn	 i	
studentmappen,	sørge	for	at	de	gir	akademisk	uttelling	uten	at	
det	krever	ytterligere	arbeid	eller	evaluering	og	påse	at	de	inngår	
i	studentens	karakterutskrift	og	vitnemålstillegg,	

•	 å	 sørge	 for	 at	 studentens	 endelige	 karakterutskrift	 (vitne-
målstillegget)	omfatter	alle	mobilitetsaktiviteter,	i	form	av	studier	
og/eller	praksis,	som	er	fullført	og	bestått,

•	 å	oppmuntre	mobilitetsdeltakere	til,	og	hjelpe	dem	med,	å	opptre	
som	ambassadører	for	Erasmus+,	formidle	fordelene	ved	mobilitet	
og	aktivt	bidra	til	å	bygge	opp	alumninettverk	når	de	vender	tilbake,

•	 å	sørge	for	at	undervisning	og	opplæring	gitt	av	ansatte	i	løpet	av	
mobilitetsperioden	anerkjennes	 i	 samsvar	med	mobilitetsavtalen	
og	institusjonens	strategi,




