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Carta studentului erasmus
Statutul de student Erasmus se aplică tuturor studenŃilor
ilor care îndeplinesc criteriile Erasmus de eligibilitate şi care au
fost selectaŃi de către
tre universitatea lor de origine pentru o mobilitate de studii la o universitate parteneră din Europa.
Ambele universităŃi trebuie să aibăă Carta universitară
universitar Erasmus aprobată de Comisia Europeană.
European
În calitate de student Erasmus ai dreptul ca:
 Universitatea de origine şi universitatea primitoare ssă semneze cu tine un Contract de studii (Learning
Agreement)) înainte de începerea mobilit
mobilităŃii.
ii. Acest contract are rolul de a stabili detaliile programului tău
t de
studii în străinătate,
tate, inclusiv num
numărul de credite pe care urmează să îl obŃii.


Să primeşti o situaŃie şcolară
colară ((transcript of records) la sfârşitul
itul perioadei tale de studiu, semnată
semnat de un
reprezentant autorizat al universit
universităŃii primitoare. Acest document va conŃine
ine notele (calificativele) şi numărul de
credite pe care le-ai obŃinut.



Universitatea de origine să recunoască
recunoasc şi să echivaleze în întregime numărul
rul de credite pe care l-ai
l obŃinut în
străinătate,
tate, în conformitate cu contractul de studii.



Să nu plăteşti taxe către
tre universitatea primitoare pe întreg parcursul perioadei tale de studiu fie ele taxe de
şcolarizare sau de înmatriculare,
lare, de examinare, de folosire a laboratoarelor sau bibliotecilor, pe perioada
stagiului ERASMUS.



Bursele sau orice alte forme de sprijin financiar de care beneficiezi în România să
s îŃi
î fie acordate integral pe
întreaga perioadă a studiilor tale în str
străinătate (cu menŃiunea că eventualul statut de student cu taxă
tax la
Universitatea de origine se păstreaz
ăstrează pe durata moblităŃii).

În calitate de student Erasmus ai obligaŃia:
obliga
 Să respecŃi prevederile contractului financiar Erasmus încheiat cu Universitatea de origine.
o


Să te asiguri că orice schimbare intervenită
intervenit în contractul de studii este imediat aprobată
aprobat în scris atât de
Universitatea de origine cât şi de universitatea primitoare.



Să petreci la universitatea primitoare întreaga perioadă
perioad de studiu, conform acordului prealabil cu Universitatea
de origine, să te prezinŃi la examene sau alte forme de evaluare şi să respecŃii regulile şi regulamentele interne
ale instituŃiei gazdă.



Să redactezi un raport de activitate cu privire la mobilitatea ta de studii Erasmus
Erasmus după încheierea acesteia.

Dacă ai o problemă:
 Identifică problema cu precizie şşi consultă-Ńi drepturile şi obligaŃiile.


Contactează coordonatorul ERASMUS al facultăŃii
facult
tale şi urmează procedurile stabilite în Universitatea de
origine.

Dacă nu eşti mulŃumit, contacteazăă coordonatorul ERASMUS al UniversităŃii şi,
i, în ultimă instanŃă AgenŃia
NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei
Edu
şi Formării Profesionale.
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