ERASMUS
KARTA STUDENTA
Status studenta Erasmusa uzyskują jedynie ci studenci, którzy spełniają kryteria udziału w
wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd do
partnerskiej uczelni w Europie w celu zrealizowania tam części studiów. Zarówno uczelnia
macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca muszą posiadać Kartę Erasmusa (ERASMUS
University Charter) nadaną przez Komisję Europejską
(http://europa.eu.int/comm/education/erasmus.html).
Jako student Erasmusa, masz prawo oczekiwać, że:


pomiędzy Tobą, Twoją uczelnią macierzystą oraz uczelnią przyjmującą zostanie podpisane
Porozumienie o programie zajęć, w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów
za granicą, w tym – liczba punktów ECTS, jakie powinieneś uzyskać;



po zakończeniu okresu studiów w uczelni przyjmującej otrzymasz podpisany przez tę
uczelnię Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) zawierający uzyskane przez Ciebie punkty
ECTS i oceny (zaliczenia);



Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna punkty ECTS uzyskane przez Ciebie w uczelni
zagranicznej w czasie odbytego tam okresu studiów, zgodnie z ustaleniami Porozumienia o
programie zajęć (Learning Agreement);



uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego, ani żadnych
opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów czy bibliotek;



zachowasz prawo do korzystania ze stypendiów krajowych, do których nabyłeś prawa przed
wyjazdem.

Jako student Erasmusa powinieneś:


przestrzegać zasad i zobowiązań wynikających z umowy z Twoją uczelnią macierzystą;



dopilnować, aby wszelkie zmiany w Porozumieniu o programie zajęć były uzgadniane z
uczelnią macierzystą oraz przyjmującą i niezwłocznie wprowadzane do Porozumienia w
formie pisemnej;



spędzić w uczelni przyjmującej pełny ustalony okres studiów, obejmujący również okres
egzaminów i zaliczeń, oraz respektować zasady i przepisy uczelni przyjmującej;



po powrocie do kraju sporządzić sprawozdanie lub wypełnić ankietę z pobytu w uczelni
zagranicznej, w formie, do jakiej Cię zobowiąże uczelnia macierzysta.

Jeżeli będziesz mieć problem związany z którymkolwiek z powyższych praw i
obowiązków:


określ dokładnie swoją sytuację i skonfrontuj ją z prawami i obowiązkami studenta
Erasmusa,



zwróć się do wydziałowego lub uczelnianego koordynatora Erasmusa w Twojej uczelni i
wykorzystaj oficjalne procedury odwoławcze w Twojej uczelni macierzystej,



jeżeli pomimo to nie uda Ci się rozwiązać problemu, skontaktuj się z Agencją Narodową.

Narodowa Agencja Programu SOCRATES/Erasmus
www.socrates.org.pl/erasmus

