ЕРАЗМУС СТУДЕНТСКИ ЧАРТЕР
Статусот на „Еразмус студент“ може да го добијат студенти кои ќе ги исполнат критериумите за
квалификуваност и кои се одбрани од страна на домашниот универзитет1 да поминат Еразмус
период во друга држава со цел студирање на легитимен партнер универзитет или за стажирање во
претпријатие или соодветна организација. За мобилност за студирање двата универзитета треба да
имаат Еразмус Универзитетски Чартер, издаден од Европската Комисија. За стажирања во
претпријатија, домашната институција треба да има Еразмус продолжен Чартер (т.е. да ги покрива
правата и одговорностите за реализација на студентски стажирања).

Како Еразмус студент, имате право да очекувате:


Вашата домашна и институција- домаќин да имаат меѓуинституционален договор.



Домашната и институцијата- домаќин да потпишат со Вас пред заминувањето
Learning/Training Agreement (Договор за учење/ стажирање) кој детално ги опишува Вашите
планирани активности во другата држава, вклучително и академските кредити кои треба да се
добијат.



Да не треба да плаќате школарина или било какви давачки на институцијата- домаќин за
регистрација, испити и пристап до библиотека и лаборатории за време на вашиот Еразмус
престој.



Целосно препознавање на успешно добиените кредити за време на Еразмус престојот од страна
на домашната институција, во согласност со Договорот за учење/ стажирање (Learning/Training
Agreement).



По завршувањето на Еразмус периодот во странство да добиете потврда (transcript of records),
која ги опфаќа резултатите од студирањето/ стажирањето, потпишана од институцијатадомаќин. Потврдата ги опишува Вашите резултати и добиените кредити и оцени. Ако
стажирањето не е вклучено во академската програма, Еразмус периодот ќе биде внесен во
Додатокот на дипломата.



На институцијата- домаќин да се однесуваат со Вас и да Ве услужуваат на истиот начин како со
останатите студенти кои студираат таму.



Да имате пристап до Еразмус Универзитетскиот Чартер и Декларацијата за европска политика
(European Policy Statement) на домашната и институцијата- домаќин.



Вашата стипендија и студентски кредит во домашната држава остануваат важечки и покрај
Еразмус периодот во странство.

Како Еразмус студент од Вас се очекува:


1

Да ги почитувате правилата и задолженијата наведени во Вашиот Еразмус договор за
стипендија склучен со Вашата домашна институција или Националната Агенција за програмата
„Доживотно учење“.

"Универзитет" означува секаков вид на високообразовна институција која, во согласност со националните
легислативи, нуди признати дипломи или останати квалификации на терцијално ниво, како и стручно
образование и обуки на терцијално ниво.



Да се уверите дека сите промени во Договорот за учење/ стажирање (Learning/Training
Agreement) се прифатени на писмено и потпишани од домашната и институцијата- домаќин
веднаш по настанувањето.



Да го поминете целиот период на студирање/ стaжирање како што е договорено на
институцијата- домаќин, вклучително да положите испити или да сте подложени на други
форми на оценување, и да ги почитувате тамошните правила и прописи.



По завршувањето на Вашиот Еразмус престој, по враќањето да напишете завршен извештај и
да дадете повратни информации доколку побарано од Вашата домашна институција,
Европската Комисија или Националната Агенција.

Ако имате проблем:


Точно дефинирајте го проблемот и проверете ги Вашите права и обврски.



Обратете се кај Вашиот факултетски Еразмус координатор и ако е потребно, следете ја
формалната процедура за поднесување на жалба во Вашата домашна институција.

Во случај да не успеете да го решите проблемот, обратете се во Националната агенција за европски
образовни програми и мобилност.

