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CHARTA ERASMUS PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE NA 
ROKY 2021 – 2027

Európska komisia týmto udeľuje túto chartu:

[názov inštitúcie]

Pred mobilitou
•	 Zabezpečiť,	 aby	 výberové	 konania	 zamerané	 na	 aktivity	 v	 rámci	
mobility	boli	spravodlivé,	transparentné,	koherentné	a	zdokumen-
tované.

•	 V	dostatočnom	predstihu	pred	začatím	obdobia	mobility	uverejňovať		
a	pravidelne	aktualizovať	katalóg	predmetov	na	webovej	lokalite,		
aby	 bol	 pre	 všetky	 strany	 transparentný	 a	 umožnil	 študentom,	
ktorí	sa	zúčastňujú	na	mobilite,	rozhodnúť	sa	pre	predmety,	ktoré	
chcú	navštevovať,	na	základe	dobrej	informovanosti.

•	 Uverejňovať	 a	 pravidelne	 aktualizovať	 informácie	 o	 používanom	
systéme	 klasifikácie	 a	 o	 tabuľkách	 distribúcie	 známok	 pre	 všet-
ky	 študijné	 programy.	 Zabezpečiť,	 aby	 študenti	 dostávali	 jasné	
a	 transparentné	 informácie	 o	 postupoch	 uznávania	 a	 prevodu		
známok.

•	 Realizovať	 mobilitu	 na	 účely	 štúdia	 a	 výučby	 len	 v	 rámci	 pred-
chádzajúcich	 dohôd	 medzi	 inštitúciami,	 v	 ktorých	 sa	 stanovujú	
príslušné	úlohy	a	povinnosti	zmluvných	strán,	ako	aj	 ich	záväzok	
dodržiavať	spoločné	kritériá	kvality	pri	výbere,	príprave,	prijímaní,	
podpore	a	integrácii	účastníkov	mobility.

•	 Zabezpečiť,	 aby	 boli	 odchádzajúci	 účastníci	 mobility	 dobre	 pri-
pravení	na	svoje	aktivity	v	 zahraničí	 vrátane	zmiešanej	mobility,	
a	 to	vykonávaním	činností	zameraných	na	dosiahnutie	potrebnej	
úrovne	 jazykovej	 spôsobilosti	 a	 na	 rozvoj	 ich	 medzikultúrnych		
kompetencií.

•	 Zabezpečiť,	aby	sa	mobilita	študentov	zakladala	na	zmluve	o	štú-
diu	 (resp.	 stáži)	 a	 mobilita	 zamestnancov	 na	 zmluve	 o	 mobilite	
(programe	 mobility),	 ktoré	 boli	 vopred	 potvrdené	 vysielajúcimi	
a	prijímajúcimi	inštitúciami	alebo	podnikmi	a	účastníkmi	mobility.

•	 Poskytovať	aktívnu	podporu	účastníkom	prichádzajúcim	na	mobi-
litu	počas	celého	procesu	hľadania	ubytovania.

•	 V	 prípade	 potreby	 poskytnúť	 odchádzajúcim	 a	 prichádzajúcim	
účastníkom	mobility	pomoc	pri	získavaní	víz.

•	 V	 prípade	 potreby	 poskytnúť	 	 odchádzajúcim	 a	 prichádzajúcim	
účastníkom	mobility	pomoc	pri	získavaní	poistenia.

•	 Zabezpečiť,	aby	si	študenti	boli	vedomí	svojich	práv	a	povinností	
vymedzených	v	Charte	študenta	programu	Erasmus.

Inštitúcia	sa	zaväzuje:

•	 V	plnej	miere	dodržiavať	zásady	nediskriminácie,	transparentnosti	
a	začlenenia	stanovené	v	programe	Erasmus+.

•	 Zabezpečiť	 rovnosť	 a	 spravodlivosť,	 pokiaľ	 ide	 o	 prístup	a	 príle-
žitosti	 pre	 súčasných	a	budúcich	účastníkov	 z	 rôznych	prostredí,	
a	 zároveň	 venovať	 osobitnú	 pozornosť	 integrácii	 jednotlivcov		
s	nedostatkom	príležitostí.

•	 Zabezpečiť	úplné	automatické	uznávanie	všetkých	kreditov	(zalo-
žené	na	Európskom	systéme	prenosu	a	zhromažďovania	kreditov	
–	ECTS),	ktoré	boli	získané	za	uspokojivé	dosiahnutie	vzdelávacích	
výstupov	 počas	 štúdia/stáže	 v	 zahraničí	 vrátane	 kreditov	 získa-
ných	počas	zmiešanej	mobility.

•	 Nevyžadovať	od	prichádzajúcich	študentov,	ktorí	sa	zúčastňujú	na	
kreditovej	mobilite,	žiadne	poplatky	za	výučbu,	registráciu,	skúšky	
alebo	prístup	do	laboratórií	a	priestorov	knižníc.

•	 Zabezpečiť	kvalitu	aktivít	v	rámci	mobility	a	projektov	spolupráce	
počas	celej	fázy	ich	uplatňovania	a	realizácie.

•	 Napĺňať	priority	programu	Erasmus+:

•	podniknutím	krokov	potrebných	na	realizáciu	 riadenia	digitálnej	
mobility	 v	 súlade	 s	 technickými	 normami	 iniciatívy	 európskej		
študentskej	karty,

•	podporovaním	ekologických	postupov	pri	všetkých	aktivitách	súvi-
siacich	s	programom,

•	podnecovaním	 účasti	 jednotlivcov	 s	 nedostatkom	 príležitostí	 na	
programe,

•	podporou	 občianskej	 angažovanosti	 a	 podnecovaním	 študentov	
a	zamestnancov,	aby	sa	zapájali	ako	aktívni	občania	pred,	počas		
a	 po	 ich	 účasti	 na	 aktivite	 v	 rámci	 mobility	 alebo	 na	 projekte		
spolupráce.

PRI ÚČASTI NA AKTIVITÁCH V RÁMCI MOBILITY



Pečiatka Meno a podpis štatutárneho zástupcu

Počas mobility
•	 Zabezpečiť	 rovnaké	 akademické	 zaobchádzanie	 a	 kvalitu	 služieb	
pre	prichádzajúcich	študentov.

•	 Podporovať	opatrenia	na	zaistenie	bezpečnosti	odchádzajúcich	a	
prichádzajúcich	účastníkov	mobility.

•	 Integrovať	prichádzajúcich	účastníkov	mobility	do	širšej	študent-
skej	 komunity	a	do	každodenného	života	 inštitúcie.	Nabádať	 ich,	

aby	vystupovali	ako	ambasádori	programu	Erasmus+	a	podelili	sa	
o	svoje	skúsenosti	z	mobility.

•	 Poskytovať	vhodné	mechanizmy	mentorstva	a	podpory	pre	účast-
níkov	mobility	vrátane	zmiešanej	mobility.

•	 Poskytovať	prichádzajúcim	účastníkom	mobility	vhodnú	jazykovú	
podporu.

•	 Zabezpečiť,	aby	aktivity	v	oblasti	spolupráce	prispievali	k	plneniu	
inštitucionálnej	stratégie.

•	 Podporovať	príležitosti,	ktoré	ponúkajú	projekty	spolupráce,	a	poskyto-
vať	príslušnú	podporu	zamestnancom	a	študentom,	ktorí	majú	záujem	
o	účasť	na	týchto	aktivitách,	počas	celej	fázy	uplatňovania	a	realizácie.

•	 Zabezpečiť,	aby	aktivity	v	oblasti	spolupráce	viedli	k	udržateľným	
výsledkom	a	aby	ich	vplyv	bol	prínosom	pre	všetkých	partnerov.

•	 Podporovať	 aktivity	 v	 oblasti	 partnerského	 učenia	 a	 využívať		
výsledky	projektov	tak,	aby	sa	maximalizoval	ich	vplyv	na	jednot-
livcov,	iné	zúčastnené	inštitúcie	a	širšiu	akademickú	obec.

PRI ÚČASTI NA EURÓPSKYCH A MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOCH SPOLUPRÁCE

NA ÚČELY VYKONÁVANIA A MONITOROVANIA

•	 Zabezpečiť,	 aby	 dlhodobá	 inštitucionálna	 stratégia	 a	 jej	 význam	
pre	ciele	a	priority	programu	Erasmus+	boli	opísané	vo	vyhlásení	
o	politike	programu	Erasmus.

•	 Zabezpečiť,	 aby	 boli	 zásady	 charty	 riadne	 oznámené	 a	 aby	 ich	
uplatňovali	zamestnanci	na	všetkých	úrovniach	inštitúcie.

•	 Na	 zabezpečenie	 plného	 dodržiavania	 zásad	 tejto	 charty	 použiť	
usmernenia	ECHE	a	sebahodnotenie	ECHE.

•	 Pravidelne	propagovať	aktivity	podporované	programom	Erasmus+,	
ako	aj	ich	výsledky.

•	 Túto	chartu	a	súvisiace	vyhlásenie	o	politike	programu	Erasmus	zre-
teľne	zobraziť	na	webovom	sídle	 inštitúcie	a	na	všetkých	ostatných	
príslušných	kanáloch.

Inštitúcia si je vedomá, že plnenie charty bude monitorovať národná agentúra programu Erasmus+ a že porušenie ktorejkoľvek 
z uvedených zásad a záväzkov môže viesť k zrušeniu charty Európskou komisiou.

Po mobilite
•	 Poskytovať	prichádzajúcim	účastníkom	mobility	a	ich	vysielajúcim	
inštitúciám	výpis	výsledkov	štúdia	obsahujúci	plný,	presný	a	včasný		
záznam	o	dosiahnutých	 výsledkoch	účastníkov	na	 konci	 obdobia	
mobility.

•	 Zabezpečiť,	aby	všetky	kredity	ECTS,	ktoré	boli	získané	za	uspokojivé		
dosiahnutie	 vzdelávacích	 výstupov	 počas	 štúdia/stáže	 v	 zahraničí	
vrátane	 kreditov	 získaných	 počas	 zmiešanej	 mobility,	 boli	 v	 plnej	
miere	 a	 automaticky	 uznané	 tak,	 ako	 to	 bolo	 dohodnuté	 v	 zmlu-
ve	 o	 štúdiu	 (resp.	 stáži)	 a	 potvrdené	 vo	 výpise	 výsledkov	 štúdia/
osvedčení	o	absolvovaní	stáže;	bezodkladne	previesť	tieto	kredity	do	
študijných	záznamov,	započítať	ich	do	stupňa	štúdia	bez	akejkoľvek	
ďalšej	práce	alebo	hodnotenia	študenta	a	zabezpečiť	 ich	vysledova-
teľnosť	vo	výpise	výsledkov	štúdia	a	v	dodatku	k	diplomu.

•	 Zabezpečiť,	 aby	 sa	 aktivity,	 ktoré	 boli	 v	 rámci	mobility	 na	 účely		
štúdia	 a/alebo	 stáže	 uspokojivo	 ukončené,	 zapísali	 do	 výpisu		
výsledkov	štúdia	(dodatok	k	diplomu).

•	 Podnecovať	a	podporovať	účastníkov	mobility,	aby	po	návrate	z	nej	
vystupovali	 ako	 ambasádori	 programu	 Erasmus+,	 šírili	 výhody		
mobility	a	aktívne	sa	zapájali	do	budovania	komunít	absolventov.

•	 Zabezpečiť,	aby	boli	zamestnancom	na	základe	zmluvy	o	mobilite	
(programu	mobility)	a	v	súlade	s	inštitucionálnou	stratégiou	uznané		
aktivity	 v	 oblasti	 výučby	 a	 odbornej	 prípravy	 vykonávané	 počas	
obdobia	mobility.




