PRINCIPIILE ERASMUS +
http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/documents/annotated_guidelines_en.pdf

În calitate de organizator de activităŃi Erasmus+ vă angajaŃi să:
 RespectaŃi pe deplin principiile referitoare la nediscriminare stabilite în Program şi să asiguraŃi accesul
egal şi oportunităŃi pentru participanŃii la mobilităŃi din toate mediile sociale;
 AsiguraŃi recunoaşterea deplină a perioadelor activităŃilor de mobilitate pentru studii/stagii;
- Catalogul disciplinelor/ Course Catalogue;
- Acord de ÎnvăŃare/ Learning Agreement, Acordurile de mobilitate;
- Fişe cu transcrierea rezultatelor/Transcript of Records, Certificate de Pregătire/Training Certificates)
 AsiguraŃi includerea rezultatelor activităŃilor de mobilitate pentru studiu/stagii în înregistrarea finală a
rezultatelor studentului (supliment la diploma sau echivalent), cunoscând că nerecunoaşterea perioadei
de studii/ stagii în străinătate studenŃilor mobili, după cum a fost precizată în Acordul de ÎnvăŃare/
Learning Agreement, poate duce la retragerea Cartei Erasmus universităŃii;
 Nu percepeŃi taxe de şcolarizare, taxe de înregistrare, examinare sau pentru accesul la laboratoare sau
biblioteci, pentru studenŃii mobili;
Înainte de perioada de mobilitate
 PublicaŃi şi actualizaŃi regulat catalogul disciplinelor (cursurilor) pe siteul instituŃiei cu mult înainte de
perioadele de mobilitate, astfel încât să fie transparent şi să permită studenŃilor să facă alegeri bine
informate asupra disciplinelor (cursurilor) pe care le vor urma;
 OrganizaŃi mobilităŃi doar în baza unui acord interinstituŃional/ inter-institutional agreement semnat
înainte de începerea mobilităŃii;
 Vă asiguraŃi că participanŃii la mobilităŃi sunt bine pregătiŃi pentru mobilitate şi că au nivelul lingvistic
necesar.
 Vă asiguraŃi că mobilitatea studenŃilor şi a cadrelor se bazează pe un acord de învăŃare/stagiu pentru
studenŃi şi un acord de mobilitate pentru personal, între instituŃiile sau organizaŃiile care trimit/care
primesc studenŃi şi participanŃii la mobilităŃi.
 Vă asiguraŃi că participanŃii la mobilităŃi au rezolvată asistenŃa în privinŃa obŃinerii vizelor, asigurărilor,
cazării şi suportului lingvistic, acolo unde este cazul.
 AsiguraŃi un tratament şi servicii egale pentru studenŃii locali şi pentru participanŃii la mobilităŃi.
 AsiguraŃi integrarea participanŃilor la mobilităŃi în viaŃa de zi cu zi a departamentului/ facultăŃii/
universităŃii.
 Vă asiguraŃi de existenŃa unor mecanisme de îndrumare şi sprijin pentru studenŃii mobili.
 AsiguraŃi acceptarea tuturor activităŃilor indicate în Acordul de ÎnvăŃare/ Learning Agreement ca fiind
importante pentru finalizarea programului de studii, cu condiŃia ca rezultatele/ notele obŃinute la aceste
activităŃi să corespundă cerinŃelor necesare absolvirii programului.
 AsiguraŃi emiterea pentru participanții la mobilităŃi și instituțiile de origine, a transcrierilor complete,
exacte și în timp util a rezultatelor obŃinute la aceste activităŃi, la sfârșitul perioadei de mobilitate.
 SprijiniŃi diseminarea experienŃei şi rezultatelor participanŃilor la mobilităŃi, în beneficiul instituŃiei şi a
colegilor lor.
 AsiguraŃi recunoaşterea activităŃilor de predare şi pregătire a personalului în timpul perioadei de
mobilitate, pe baza unui acord de mobilitate.
 AsiguraŃi un sprijin relevant pentru personalul şi studenŃii care participă la proiectele de cooperare
europeană şi internaŃională.
 PromovaŃi cu consecvenŃă activităŃile sprijinite de Program.

