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ÞÁTTTAKA Í STÚDENTA- OG STARFSMANNASKIPTUM

ERASMUS VOTTUN Á HÁSKÓLASTIGI 2021-2027
Þessa vottun veitir Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hér með eftirfarandi stofnun:

[nafn stofnunar]

Áður en stúdenta- og starfsmannaskipti hefjast
•	 Tryggja	 þarf	 að	 valferlar	 vegna	 skiptináms	 og	 starfsþjálfunar	 séu	
sanngjarnir,	gagnsæir,	samræmdir	og	skjalfestir.

•	 Birta	þarf	kennsluskrá	og	uppfæra	hana	reglulega	á	heimasíðu	með	
góðum	fyrirvara	fyrir	stúdentaskipti,	svo	allir	aðilar	hafi	upplýsingar	
um	hvað	er	í	boði	hverju	sinni	og	skiptinemar	geti	valið	námskeið	með	
upplýstum	hætti.

•	 Birta	 þarf	 og	 uppfæra	 reglulega	 upplýsingar	 um	einkunnakerfi	 og	
dreifingu	einkunna	á	öllum	námsbrautum.	Tryggja	þarf	að	nemendur	
fái	 skýrar	 og	 gagnsæjar	 upplýsingar	 um	 mat	 og	 ferli	 varðandi	
umskráningu	einkunna.

•	 Í	 stúdenta-	 og	 starfsmannaskiptum	 skal	 stunda	 nám,	 þjálfun	 eða	
kennslu	 innan	 ramma	 þeirra	 samninga	 sem	 hafa	 verið	 gerðir	 milli	
viðkomandi	stofnana.	Í	samningunum	eru	skilgreind	hlutverk	og	ábyrgð	
hvers	 aðila	 fyrir	 sig,	 sem	og	 skuldbindingar	 þeirra	 til	 sameiginlegra	
gæðaviðmiða	varðandi	val,	undirbúning,	móttöku,	stuðning	og	aðlögun	
þátttakenda.	

•	 Tryggja	 þarf	 að	 stúdentar	 og	 starfsmenn	 séu	 vel	 undirbúnir	 fyrir	
skiptin,	 einnig	 blönduð	 skipti,	 hvað	 varðar	 tungumálakunnáttu	 og	
fjölmenningarlega	hæfni.	

•	 Tryggja	þarf	að	skiptin	séu	byggð	á	námssamningi	eða	samningi	fyrir	
starfsmannaskipti	og	samningurinn	hafi	verið	fyrirfram	undirritaður	af	
viðkomandi	stofnunum/fyrirtækjum	og	þátttakendum.	

•	 Veita	skal	þátttakendum	markvissa	aðstoð	við	að	finna	húsnæði.			

•	 Útvega	skal	þátttakendum,	bæði	þeim	sem	koma	frá	stofnuninni	og	til	
hennar,	aðstoð	til	að	fá	vegabréfsáritun	þegar	þörf	er	á.

•	 Útvega	skal	þátttakendum,	bæði	þeim	sem	koma	frá	stofnuninni	og	til	
hennar,	aðstoð	til	að	fá	tryggingar	þegar	þörf	er	á.

•	 Tryggja	þarf	að	stúdentar	þekki	sín	réttindi	og	skyldur	eins	og	skilgreint	
er	í	Erasmus+	námssamningi.

Stofnunin	skuldbindur	sig	til	að:

•	 Virða	að	 fullu	 reglur	Erasmus+	áætlunarinnar	um	gagnsæi,	aðgengi	
fyrir	alla	og	bann	við	mismunun.

•	 Tryggja	núverandi	og	tilvonandi	þátttakendum	jafnt	aðgengi	og	jöfn	
tækifæri	án	aðgreiningar,	sérstaklega	aðgengi	þeirra	sem	hafa	færri	
tækifæri.	

•	 Tryggja	 sjálfvirkt	 mat	 á	 öllum	 einingum	 (byggt	 á	 Evrópska	
einingakerfinu	 -	 ECTS)	 frá	 námi	 eða	 þjálfun	 sem	 lokið	 var	 með	
fullnægjandi	hætti	meðan	á	dvöl	stóð,	þar	með	 talin	blönduðum	
stúdentaskiptum.	

•	 Innheimta	ekki	gjöld	hjá	skiptinemum	vegna	kennslu,	skráningar,	prófa	
eða	aðgengis	að	rannsóknarstofum	og	bókasafnsaðstöðu.

•	 Tryggja	gæði	stúdenta-	og	starfsmannaskipta	og	samstarfsverkefna	á	
umsóknarstigi	og	við	framkvæmd	þeirra.

•	 Styðjast	við	forgangsatriði	Erasmus+	áætlunarinnar	við	framkvæmd:

•	Með	 því	 að	 taka	 þau	 nauðsynlegu	 skref	 sem	 þarf	 til	 að	 innleiða	
stafræna	umsýslu	fyrir	stúdenta-	og	starfsmannaskipti	í	samræmi	við	
þá	tæknilegu	staðla	sem	fylgja	evrópska	stúdentakortinu.

•	Með	því	að	stuðla	að	umhverfisvænum	vinnubrögðum	í	allri	starfsemi	
tengdri	áætluninni.

•	Með	því	að	hvetja	þá	einstaklinga	til	þátttöku	í	áætluninni	sem	hafa	
færri	tækifæri.

•	Með	því	að	 stuðla	að	borgaralegri	 þátttöku	og	hvetja	nemendur	og	
starfsfólk	til	að	taka	virkan	þátt	í	samfélaginu	áður	en	þátttakan	hefst,	
meðan	á	henni	stendur	og	eftir	að	henni	lýkur.



Stimpill Nafn og undirskrift ábyrgðaraðila

Meðan á stúdenta- og starfsmannaskiptum stendur
•	 Tryggja	 skal	 að	 komið	 sé	 fram	 við	 þátttakendur	 sem	 koma	 til	
stofnunarinnar	 á	 sama	hátt	 og	 aðra	 stúdenta	 hvað	 varðar	 nám	og	
þjónustu.

•	 Gera	skal	ráðstafanir	sem	tryggja	öryggi	þeirra	þátttakenda	sem	koma	
til	landsins	og	fara	utan.

•	 Leitast	 skal	 við	 að	 hjálpa	 þátttakendum	 að	 aðlagast	
stúdentasamfélaginu	 og	 daglegri	 starfsemi	 stofnunar.	 Hvetja	

skal	 þátttakendur	 til	 að	 koma	 fram	 sem	 fulltrúar	 Erasmus+	
áætlunarinnar	og	deila	reynslu	sinni.

•	 Gera	skal	ráðstafanir	 til	að	þátttakendur	fái	viðeigandi	 leiðbeinanda	
og	aðstoð,	líka	þeir	sem	eru	í	blönduðum	skiptum.

•	 Veita	 skal	 þátttakendum	 sem	 koma	 til	 stofnunarinnar	 viðeigandi	
stuðning	við	að	læra	tungumálið.

•	 Tryggja	 þarf	 að	 samstarfsviðburðir	 stuðli	 að	 því	 að	 stefnumótun	
stofnunar	sé	framfylgt.

•	 Kynna	skal	þau	tækifæri	sem	í	boði	eru	gegnum	samstarfsverkefni	og	
veita	viðeigandi	stuðning	til	starfsfólks	og	nemenda	sem	áhuga	hafa	
á	að	taka	þátt	í	viðburðum	á	umsóknarstigi	og	á	verkefnistímabili.

•	 Tryggja	þarf	að	samstarfsverkefni	 leiði	til	sjálfbærra	niðurstaðna	og	
að	áhrif	þeirra	gagnist	öllum	samstarfsaðilum.

•	 Hvetja	skal	til	viðburða	með	jafningjafræðslu	og	nýta	niðurstöður	
verkefna	 þannig	 að	 það	 hámarki	 áhrif	 á	 einstaklinga,	 aðrar	
þátttökustofnanir	og	fræðimannasamfélagið	almennt.	

ÞÁTTTAKA Í EVRÓPSKUM OG ALÞJÓÐLEGUM SAMSTARFSVERKEFNUM

TIL ATHUGUNAR VEGNA FRAMKVÆMDAR OG EFTIRLITS

•	 Tryggja	þarf	að	langtímastefnumótun	stofnunar	og	gildi	hennar	fyrir	
markmið	og	forgangsatriði	Erasmus+	áætlunarinnar	séu	vel	skilgreind	
í	Erasmus	stefnuyfirlýsingunni.

•	 Tryggja	 þarf	 að	 meginreglur	 samningsins	 séu	 vel	 kynntar	 og	 þeim	
framfylgt	af	starfsfólki	á	öllum	sviðum	stofnunarinnar.

•	 Notast	skal	við	Leiðbeiningar	ERASMUS	SAMNINGSINS	og	Sjálfsmat	
ERASMUS	SAMNINGSINS	til	að	tryggja	að	meginreglum	samningsins	
sé	framfylgt.

•	 Kynna	skal	reglulega	þá	viðburði	sem	Erasmus+	áætlunin	stendur	fyrir	
og	niðurstöður	þeirra.

•	 Birta	 skal	 þennan	 samning	 og	 Erasmus	 stefnuyfirlýsinguna	 sem	
tengist	honum	með	áberandi	hætti	á	heimasíðu	stofnunar	og	öðrum	
viðeigandi	miðlum.	

Stofnunin samþykkir að eftirlit með framkvæmd samningsins verði í höndum Erasmus+ landskrifstofunnar og að brot á einhverjum 
af ofangreindum meginreglum og skuldbindingum kunni að leiða til afturköllunar af hendi Evrópusambandsins.

Eftir að stúdenta- og starfsmannaskiptum er lokið
•	 Sjá	skal	 til	þess	að	þátttakendur	sem	dvalið	hafa	við	stofnunina	og	
þeirra	 heimaskólar	 fái	 tímanlega	 rétt	 og	 nákvæmt	 yfirlit	 yfir	 þann	
árangur	sem	þeir	hafa	náð.

•	 Tryggja	 skal	 að	 þær	 ECTS-einingar	 sem	 fengnar	 eru	 vegna	
fullnægjandi	árangurs	meðan	á	náms-	eða	þjálfunartímabili	stendur	
séu	 að	 fullu	 og	með	 sjálfvirkum	 hætti	metnar	 eins	 og	 samið	 var	
um	í	námssamningi	og	staðfestu	yfirliti	einkunna/þjálfunarvottorði.	
Þetta	á	einnig	við	blandað	skiptinám.	Með	öðrum	orðum,	yfirfæra	
skal	einingar	án	tafar	í	námsferil	nemanda,	meta	þær	til	viðkomandi	
námsgráðu	 án	 viðbótarverkefna	 frá	 nemanda	 eða	 frekara	 mats	
og	 sjá	 til	 þess	 að	 þær	 séu	 rekjanlegar	 á	 einkunnayfirliti	 og	 í	
viðbótargögnum	með	prófskírteini.	

•	 Tryggja	 skal	 að	 allt	 skiptinám	 eða	 starfsþjálfun	 sem	 lokið	 er	
með	 fullnægjandi	 hætti	 sé	 metið	 inn	 í	 lokaeinkunnagjöf	 stúdents	
(viðbótargögn	með	prófskírteini).

•	 Hvetja	 skal	 og	 styðja	 þátttakendur	 til	 að	 koma	 fram	 sem	 fulltrúar	
Erasmus+	 áætlunarinnar	 að	 skiptunum	 loknum,	 kynna	 ávinning	
skiptanna	og	vera	virkir	meðal	fyrrverandi	skiptinema.

•	 Tryggja	þarf	að	starfsfólk	 fái	viðurkenningu	fyrir	kennslu	og	þjálfun	
sem	veitt	var	meðan	á	starfsmannaskiptunum	stóð,	byggt	á	samningi	
um	starfsmannaskipti	og	í	samræmi	við	stefnumótun	stofnunar.




