
§**rop*an
[ł:mmisgior"l

KARTA ERASMUSA DLA
SZKOLNICTWA wY ŻSZEGO 202 1-2027
otrzymuje niniejszą Kartę przyznaną przez Komisję Europejską:

Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

lnstytucja zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:
. pełnego respektowania zasad niedyskryminacji, przejrzystości i . zapewnienia wysokiej jakości dziŃń w ramach projektów

włączenia społecznego określonych w programie Erasmusi; mobilności oraz projektów współplacy na kżdym etapie ich
. zapewnienia równego i sprawiedliwego dostępu do programu realizacji;

obecnym i przyszĘm uczęstnikom nieza|ężnlę od ich . w,drżania priorytetowych założęh programu Erasmus+ popzez:
pochodzenia, atakżezwracaniaszczególnej uwaginawłączenie . podjęcie dzlńń nięzbędnych do wdrożenia cyfrowych
do programu osób o mniejszych szansach: rozwięń w zakesie zuządzania mobilnością zgodnie ze

' zapewnienia pełnego automatycznego uznawania wszystkich standardami technicznymi inicjatywy dotyczącej eulopejskiej
osiągnięĆ (w oparciu o europejski system transferu i akumulacji legitymacji studenckiej;
punktów - ECTS) uzyskanych za efelly uczenia się zdobyte . propagowanie przyjaznych dla środowiska praktyk we
podczas okresu naukVpraktyki/stżu za granicą w tym podczas wszystkich działaniach zwiryanychz programem;
mobilnoŚcimieszanej; . zachęcanię do udziału w pr<lgramie osób o mniejszych

. niepobierania od studentów przyjeżdżających (credit mobilĘ) szansach;
żadnych opłat za naukę, rejestrację, egzaminy ani korzystanie z . propagowanie zaangżowania obywatelskiego i zachęcanie
laboratoriów lub bibliotek; studentów i pracowników do Ńtywności obywatelskiej na

wszystkich etapach projektów mobilności lub projektów
współpracy: przed wzięciem ldziaŁu, w trakcię realizacji i po
za-liończeniu;

W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH W ZAKRESIE MOBILNOŚCI
P rzed rozpoczęciem mobilności
' zapewnienia sprawiedliwych, przejrzystych. spójnych i . zapewnienia dobrego przygotowania wyleżdżających

udokumentowanych procedur dotyczących wyboru uczestników; indywidualnych uczestników mobilności, w tym mobilności
' publikowania oraz regularnego aktualizowania katalogów mieszanej, przez podejmowanie działań mających na celu

przedmiotów przedrozpoczęciem mobilności, celem zapewnienia osiągnięcie przez nich niezbędnego poziomu biegłości językowej
przejrzystoŚci informacji wszystkim zainteresowanym i i rozwijanie kompetencji międzykulturowych;
umożliwienia studentom - kandydatom do wyjazdu - . zagwalantowanią aby mobilność studentów i pracowników była
merytorycznego wyboru przedmiotów w ramach ksztŃcęnia za lealizowana na podstawie porozumień o programie studiów/
granicą; praktyki w przypadku studentów olźu porozumień o programie

'publikowania i regularnego akfualizowania informacji o nauczania./szkolenia w przypadku pracowników które będą
Stosowanymsystemieocenoraztabelrozkładuocenwodniesieniu zatwierdzone przed wyjazdem przęz instytucje wysyłające i
do wszystkich programów sfudiów; zapewnienia, aby sfudenci przyjmujące oraz przez uczestników mobilności;
otrzymywali jasne i przejrzyste infbrmacje na temat procedur . zapewnienia przyleżdżającym uczestnikom mobilności
uznawania ocen i przeliczania ocen; aktywnego wsparcia podczas poszukiwania zakwaterowania;

' realizowania mobilnoŚci w celu sfudiowan.ia oraz w . zapewnienia vyjeżdżającym 1 przyjeżdżającym uczestnikom
cęlu prowadzenia zajęć dydaĘcznych wyłącznie w mobilności pomocy związanej z uzyskanienr wizy, jeżeli jest ona
ramach zawaltych wcześniej umów międzyinstytucjonalnych, wymagana;
okeŚlających odpowiednio rolę i obowiązki kżdej zę . zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom
stron, a także zawierających zobowiąanię do przestrzegania mobilnościpomocyzwiązanelzuzyskaniemubezpieczenia,jeżeli
uzgodnionych kryteriów jakościowych podczas naboru jest ono wymagane;
kandydatów, przygotowania uczestników mobilności, ich obsługi . zagwarantowania, aby sfudenci znali swoje prawa i obowiązki
w instytucji zagranicznej oraz wspierania i integracji z lokalną określone w Karcie Sfudenta Erasmusa;
społecznością;
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w trakcie mobilntlści
. zapeu,nienia równego trakt<lwania przyjeżdżających studentów . zapeu,nienia uozestnikonr mobilności odpowiedniego doradztwa

podkątemakademickimiwodniesieniudojakości świadczonych i wsparcia, również osobom uczestniczącym rł,mobilności
ustug: micszanej:

. dołożęnia wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo . udzielania przyjeżdżającym uczestnikom mobilnośoi
wyjeżdżającym iprzyleżdżającym uczestnikom mobilności; odpowiedniego wspafciajęzykowego;

. integrowania przyjeżtżających uczestników mobilności ze
społecznością studencką oraz włączenia ich w codzienne życie
instytucji przyjmującej; zachęcania uczestników mobilności do
podjęcia roli ambasadorów programu Erasmus-]- i clzielenia się
doświadczeniami z pobytu za granicą;

prr zakuńtzcniu mohilności
. terminolvego przekazania przyjeżtżającym studentom - . uwzględnienia pomyślnie zaliczonych za granicą przedmiotów/

uczestnikom mobilności oraz ich instytucjclm macierzystym, kursóilpraktykilstńl zagranicznego do dorobku sfudęnta w
na zakońozenie mobilności, pełnego, dokładnego i altualnego uczelni macierzystej (w suplemencie do dyplonru);
wykazuzaliczęńobejmującegowszystkieosiągnięciawnauce; . zaohęcania uczestników mobilności do podejmowania roli

. zagwarantowania, aby punkty ECTS zdobvte za ef-ekĘ uczenia się ambasadorów programu Elasmus*, propagowania korzyści z
podczas okresu nauki/praktyki/stżu za granicą. w tym podczas mobilności oraz angźowania się w tworzenie społeczności
mobilnoŚci mieszanej. były w pełni i automatyoznic uznawane stypendystórv Erasmusą a także rvspierania ich rv tych
zgodnie z zawartym porozumieniem o programie studiów/ działaniach;
praktyki/stżu i potwierdzone w wykazie zaliczęńl zaśrviadczeniu . zapeu,nienia uznania działań dydaktycznyoh i szkoleniorłych
odbycia praktyki/stżu: bezzwłocznego przeniesienia tych podjętych przęz pracowników podczas mobilności zgodnie z
punktówdodorobkustudentąlł,liczaniaichdoosiągnięólzaliczeń wcześniej zawańą umową wyjazdową i zgodnie ze strategią
koniecznyoh do ukończenia studiórv bez wymagania od studenta instytucjonalną;
jakichkolwiek dodatkowych prac lub oceny, atakże uwid<lcznienia
ich w wl,kazie osiągnięć/zaliczeń studenta oraz w suplemencie do
dyplomul

W PRZYPADKU UDZlAŁU W EUROPEJSKiCFl l MIĘDZYNARODOWYCI-IPRo.]El(TACt,{ WSPOŁPR"ACY
'zagwafantowania,abywspółpracaprzyczyniałasiędorealizacji . zadbaniaoto,byptldejmowanedziałaniawzakresiewspółpracy

strategii instytucjonalnej; prowadziły do trwaĘch rezultatórł,, przynoszących korzyści
. propagol,vania możliwości oferowanych w ramaoh projeltów wszystkim pańnefom;

współpracy oIaz udzięlania pracownik<lm i sfudentom . zaohęcania do działan rł, ramaoh rł,zajenrnego uezenia się
zainteresowanym takimi działaniami odpowiedniego rł,sparcia na i wykorzystywania lezultatów pro.jektów w taki sposób,
kżdymetapieichrealizarlji; aby zapewnić ich jak największy wpływ na indywidualnych

uozestników inne uczestniozące instytucje. jak również szerszą
wspólnotę Ńademicką;

Do CELOW REAL,IZACJl i MoNITOROW,ĄNIA
. zagwarantowania, aby dfugoterminowa strategia instyfucjonalna

orazjej adekwatność w stosrrnku do celów i priorytetów programu
Erasmusł została opisana w deklaracji polityki Erasmusa;

. zagwafantowanią aby zasady określone w Karcie byĘ dobrze
rozpfopagowane i stosowane przez pracowników na wszystkich
szczeblach instytucj i;

wykorzystyw,ania l:b całr:]rĘ]l: oraz 5ir4liqgq4_|1!!Ę, aby
zapewnić pełne wdrożenie zasad niniejszej Kańy;
regularnego promowania działań podejmorvanych rł, ramaoh
progranu Erasmust i ich rezultatów;
zamieszczenia niniejszej Karty wraz z cleklaraoją polityki
Erasmusa w eksponorvanym miejscu na stronie internetorvej
Instytucji oraz wę wszystkich innych kanałach inlbrmacyjnych.

Instvtucja przyjmtje do wiadontości, że wdrażanie postanowień Karty będzie monitorowane przez Agencję Narodowq progrrlmu Erasmus+ i że
naruszenie którejkolwiek zwyżej v,yrnienionych zasad lub któregokolwiek z zoboluiqzań łnoże prowcłdzić do arutlowanicl Kcłrty przez Komisję
Europejskq
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