Príloha V.3

ERASMUS Charta študenta
Štatút Erasmus študenta majú študenti, ktorí splnili základné kritériá a ich domáca univerzita* ich vybrala na
Erasmus mobilitu v zahraničí – na študijný pobyt na partnerskej univerzite alebo na praktickú stáž v podniku alebo
inej oprávnenej organizácii. Pri mobilite študenta na študijný pobyt musí byť obidvom univerzitám Európskou
komisiou pridelená Univerzitná charta Erasmus (Erasmus University Charter). Pri mobilite študenta na praktickú stáž
musí byť domácej univerzite pridelená rozšírená Univerzitná charta Erasmus (Erasmus University Charter
Extended), ktorá tiež pokrýva práva a povinnosti spojené s praktickými stážami študentov.
Erasmus študent má právo očakávať, že:
•
•
•
•
•

•
•
•

domáca a prijímajúca univerzita majú uzatvorenú bilaterálnu dohodu;
domáca a prijímajúca univerzita s ním podpíšu pred odchodom Zmluvu o štúdiu/Pracovný plán stáže. Táto
zmluva bude obsahovať detaily plánovaného štúdia/stáže v zahraničí vrátane kreditov, ktoré má získať;
počas študijného pobytu nebude na prijímajúcej univerzite musieť platiť poplatky za vyučovanie,
registráciu, skúšky, alebo za prístup do laboratórií a knižníc;
mu domáca univerzita úplne uzná štúdium/stáž v zahraničí a započíta kredity získané počas študijného
pobytu/praktickej stáže v súlade so Zmluvou o štúdiu/Pracovným plánom stáže;
mu bude vydaný na konci zahraničného študijného pobytu/praktickej stáže Výpis výsledkov, ktorý podpíše
prijímajúca inštitúcia/podnik a ktorý zaznamená jeho výsledky práce s kreditmi a dosiahnutými známkami.
Ak praktická stáž nie je súčasťou študijného programu študenta, domáca univerzita musí zabezpečiť
uznanie stáže, minimálne však zaznamenaním v Dodatku k diplomu;
bude mať rovnaké podmienky na prijímajúcej univerzite ako domáci študenti;
bude mať prístup k Univerzitnej charte Erasmus (Erasmus University Charter) a Strategickému plánu
Erasmus (European Policy Statement) domácej a prijímajúcej univerzity;
pridelené štipendium alebo pôžička v domácej krajine sa budú vyplácať aj počas pobytu v zahraničí.

Od Erasmus študenta sa očakáva:
•
•
•
•

rešpektovanie pravidiel a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o mobilite študenta uzavretej s domácou
univerzitou alebo národnou agentúrou;
záruka, že všetky zmeny v Zmluve o štúdiu/Pracovnom pláne stáže budú neodkladne schválené v písomnej
podobe domácou a prijímajúcou univerzitou;
stráviť celé študijné obdobie na prijímajúcej univerzite, vrátane skúšok alebo iných foriem hodnotenia, tak
ako to bolo dohodnuté, a rešpektovanie jej pravidiel a predpisov;
po návrate napísať správu o študijnom pobyte/praktickej stáži v zahraničí a na požiadanie poskytnúť
informácie domácej univerzite, Európskej komisii alebo národnej agentúre.

Ak budete mať problém:
•
•
•

Jasne ho formulujte a overte si svoje práva a povinnosti.
Kontaktujte svojho katedrového/fakultného koordinátora a využite pri odvolaní úradný postup na vašej
univerzite.
Ak sa vám problém ani potom nepodarí vyriešiť, kontaktujte národnú agentúru.

SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
Svoradova 1
811 03 Bratislava
tel.: 02/209 222 01; fax: 02/209 222 09
e-mail: erasmus@saaic.sk
www.saaic.sk/llp

*

Pod pojmom univerzita sa rozumejú všetky typy vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií, podľa národnej legislatívy alebo praxe,
ktoré ponúkajú kvalifikáciu alebo diplomy na tejto úrovni, bez ohľadu na to, ako sa tieto inštitúcie v účastníckych krajinách
nazývajú.

