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ERASMUS

STUDENT CHARTER
Du kan få status som “Erasmus-studerende”, hvis du er studerende
og opfylder Erasmus-programmets kriterier om støtteberettigelse og
af dit universitet er blevet udvalgt til et Erasmus-ophold i udlandet.
Dette ophold kan omfatte studier ved et partneruniversitet eller
et praktikophold i en virksomhed eller en relevant organisation. I
forbindelse med et studieophold skal begge universiteter have et
Erasmus-universitetscharter, der tildeles af Europa-Kommissionen. Ved
praktikophold i virksomheder skal hjemuniversitetet have et udvidet
Erasmus-universitetscharter (som også omfatter rettigheder og forpligtelser i
forbindelse med praktikophold).

* “Universitet” er enhver type videregående uddannelsesinstitution,
som i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis
tilbyder anerkendte grader eller andre anerkendte kvalifikationer
på videregående niveau.

ERASMUS

STUDENT CHARTER

Som Erasmus-studerende forventes du:
• At overholde bestemmelserne og forpligtelserne i den Erasmus-aftale,
som du har indgået med dit hjemuniversitet eller det nationale kontor i
dit land.
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• At sikre, at eventuelle ændringer af uddannelsesaftalen aftales skriftligt
både med din hjeminstitution og med værtsinstitutionen, så snart de
indtræder.

STUDENT CHARTER

Som Erasmus-studerende har du ret til at forvente:
• At dit hjemuniversitet og værtsuniversitetet har indgået en indbyrdes aftale.
• At sender- og modtagerinstitutionerne før din afrejse underskriver en

     

uddannelsesaftale med dig, som indeholder de nærmere oplysninger om

• At skrive en rapport om din Erasmus-studieperiode/dit praktikophold,
når du kommer hjem, og på anmodning give feedback til dit
hjemuniversitet, Europa-Kommissionen eller det nationale kontor.

dine planlagte aktiviteter i udlandet, herunder, hvilken merit, der skal opnås.
• At du ikke skal betale nogen form for afgifter (for undervisning,

     

immatrikulering, eksaminer, adgang til laboratorie- og biblioteksfaciliteter) til
dit værtsuniversitet under Erasmus-studieopholdet.
• At dit hjemuniversitet giver fuld akademisk anerkendelse af de aktiviteter,
som du i overensstemmelse med uddannelsesaftalen har gennemført
tilfredsstillende under dit Erasmus-mobilitetsophold.

• At tilbringe hele studie-/praktikperioden som aftalt hos
værtsuniversitetet/værtsvirksomheden, herunder gennemføre de
relevante eksaminer eller andre evalueringsformer og overholde
reglementet.

		

Hvis du får problemer:

• Præciser problemet og undersøg dine rettigheder og forpligtelser.
• Kontakt Erasmus-koordinatoren på dit studie og følg om nødvendigt
dit hjemuniversitets formelle klageprocedure.

• At du får et eksamensudskrift (studieophold) eller anden dokumentation
(praktikophold) ved afslutningen af dine aktiviteter i udlandet, som omfatter
de gennemførte studier/det gennemførte arbejde, og som er underskrevet af
din værtsinstitution/værtsvirksomhed. Eksamensudskriftet viser dine
resultater - både med hensyn til karakterer og merit. Hvis praktikopholdet
ikke indgik i de normale læseplaner, vil perioden i det mindste blive registreret
i Diploma Supplement (som er et engelsksproget tillæg til dit eksamensbevis).
• At få samme behandling og betjening af dit værtsuniversitet som dets egne
studerende.
• At have adgang til dit hjemuniversitets og værtsuniversitets Erasmusuniversitetscharter og Erasmus-hensigtserklæring.
• At den uddannelsesstøtte eller det uddannelseslån, du modtager fra dit
hjemland, opretholdes under udlandsopholdet.

Hvis du fortsat er utilfreds, bør du kontakte
det nationale kontor i dit land.

