ERASMUS STUDENTA HARTA
Erasmus studenta statuss tiek piešķirts studentiem, kas atbilst Erasmus kritērijiem un kas ir izvēlēti
savās augstskolās Erasmus mobilitātes periodam ārzemēs – studijām partneraugstskolā vai prakses
veikšanai uzņēmumā vai citā atbilstošā organizācijā. Lai realizētu studiju mobilitāti, abām
augstskolām ir jābūt Eiropas Komisijas piešķirtai Erasmus Universitātes hartai. Lai veiktu praksi
uzņēmumā, mājas augstskolai jābūt piešķirtai pagarinātai Erasmus Universitātes hartai (t.i. hartai, kurā
ietvertas ar praksi saistītās tiesības un pienākumi).

Tev kā Erasmus studentam ir tiesības sagaidīt, ka










Tava mājas augstskola un viesaugstskola ir noslēgušas starpaugstskolu līgumu;
Pirms tavas aizbraukšanas tava augstskola un viesaugstskola ar tevi ir noslēgušas mācību/ prakses
apmācības līgumu, kurā ir detalizēti aprakstītas ārzemēs plānotās aktivitātes, ieskaitot paredzēto
kredītpunktu skaitu;
Erasmus studiju laikā viesaugstskolā tev nebūs jāmaksā par studijām, reģistrāciju, eksāmeniem,
laboratoriju un bibliotēku izmantošanu;
Mājas augstskola pilnībā atzīs Erasmus mobilitātes periodā sekmīgi veiktās aktivitātes saskaņā ar
mācību/ prakses apmācības līgumu;
Beidzot mobilitātes periodu ārzemēs, tev tiks izsniegts viesaugstskolas/ uzņēmuma parakstīts
sekmju izraksts, kurā norādīti apgūtie studiju kursi/ veiktā prakse. Sekmju izrakstā apkopoti
iegūtie kredītpunkti un atzīmes. Ja tavā studiju programmā nav paredzēta prakse, šis periods
vismaz tiks ierakstīts diploma pielikumā;
Viesaugstskolā pret tevi izturēsies tāpat kā pret vietējiem studentiem;
Tev ir pieejama tavas mājas augstskolas un viesaugstskolas Erasmus Universitātes harta un
Eiropas politikas deklarācija;
Mobilitātes perioda laikā tiks saglabāta tava stipendija vai kredīts mājas augstskolā.

No tevis kā Erasmus studenta tiek sagaidīts, ka tu




Ievērosi ar mājas augstskolu vai nacionālo aģentūru noslēgtā Erasmus finansējuma līguma
noteikumus;
Jebkuras izmaiņas mācību/ prakses apmācības līgumā nevilcinoties rakstiski saskaņosi ar mājas
augstskolu un viesaugstskolu;
Pavadīsi viesaugstskolā/ uzņēmumā pilnu nolīgto studiju/ prakses periodu, ieskaitot eksāmenus un
citus pārbaudījumus, un ievērosi viesaugstskolas/ uzņēmuma noteikumus un kārtību; pēc
atgriešanās uzrakstīsi atskaiti par Erasmus studiju/ prakses periodu ārzemēs un sniegsi informāciju
par savu pieredzi, ja to pieprasa tava mājas augstskola, Eiropas Komisija vai nacionālā aģentūrai.

Ja tev radusies problēma,



Skaidri identificē radušos situāciju un pārliecinies par savām tiesībām un pienākumiem;
Sazinies ar fakultātes Erasmus koordinatoru un, ja nepieciešams, problēmas risināšanai izmanto
savas augstskolas oficiālo apelācijas procedūru;

Ja tu tomēr paliec neapmierināts, sazinies ar savu nacionālo aģentūru.
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Augstskola – jebkura veida augstākās izglītības iestāde, kas saskaņā ar valsts likumdošanu un noteikto kārtību
piedāvā valstī atzītus grādus vai citas atzītas augstākās izglītības kvalifikācijas, profesionālo augstāko izglītību
vai apmācību.

