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 Rikare liv, 
opnare sinn.

Erasmus+ -programmet tar sikte på å støtte den pedagogiske, 
profesjonelle og personlige utviklingen til de deltakende studentene 
og kandidatene. Det søker også å fremme like muligheter og tilgang, 
inkludering, mangfold og rettferdighet i alle sine handlinger. Til slutt 
bidrar programmet til å nå EUs mål knyttet til digital transformasjon, 
bærekraftig utvikling og aktivt medborgerskap. Erasmus Student 
Charter gjenspeiler ovennevnte verdier og prioriteringer, med sikte 
på å informere deltakerne tilstrekkelig om deres rettigheter og 
forpliktelser, og sikre en vellykket gjennomføring av utvekslingen.

FØR MOBILITETSPERIODEN

DINE RETTIGHETER 
Du har rett til å motta veiledning om søknadsprosessen 
og informasjon om mottakende institusjon/ organisasjon, 
samt om aktiviteter tilgjengelig for mobilitetsperioden i 
utlandet. 

Du har rett til å motta en forskuddsbetaling 

• innen 30 kalenderdager etter signering av avtalen av 
begge parter eller 

• ved mottak av bekreftelse for ankomst, og senest på 
startdatoen for mobilitetsperioden.

Hvis du engasjerer deg i studentmobilitet for studier, bør 
du kunne signere en digital online læringsavtale som 

inneholder detaljer om aktivitetene i utlandet. Hvis du er enig 
med hjeminstitusjonen din, kan du signere den elektroniske 
læringsavtalen via Erasmus+ mobilapplikasjonen. 

Du har rett til å motta informasjon om de automatiske 
gjenkjenningsprosedyrene og karaktersystemet som 
brukes av mottakende institusjon.

Du har rett til å motta informasjon om å skaffe forsikring, 
finne bolig, sikre visum (om nødvendig) og fasiliteter/støtte 
tilgjengelig for personer med spesielle behov.

DINE FORPLIKTELSER OG ANSVAR
Du må signere en stipendavtale med hjeminstitusjonen 
som sender og en læringsavtale med hjeminstitusjonen 
og mottakerinstitusjonen med detaljer om aktivitetene i 
utlandet, som er grunnlaget for å sikre automatisk anerk-
jennelse av mobilitetsperioden din i utlandet (gjennom å 
legge sammen de studiepoeng du forventes å oppnå og 
summere dem mot graden din hjemme). 

Du må gjennomgå en gratis online språkvurdering via 
Online Language Support etter at du er utvalgt (forutsatt 
at dette er tilgjengelig på hovedspråket for undervis-
ningen / arbeidet i utlandet), for å evaluere nivået ditt og 

få mulig tilgang til spesifikke funksjoner som er tilpasset 
din språkopplæring. Slik kan du få mest mulig ut av din 
læringsperiode i utlandet. 

Når du mottar informasjon og veiledning for å få forsikring 
fra din høyere utdanningsinstitusjon, bør du sørge for at 
du har helseforsikring for utenlandsoppholdet ditt. Når 
det gjelder studentmobilitet for praktikantopphold, bør du 
sammen med din praksisansvarlig sikre at du også tegner 
ansvars- og ulykkesforsikring. 
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UNDER MOBILITETSPERIODEN

DINE RETTIGHETER 
Du har rett til å bli behandlet likt med hjemmestudentene/
ansatte og ikke bli diskriminert på grunn av din alder, 
etniske opprinnelse, rase, nasjonalitet, medlemskap i en 
nasjonal minoritet, kultur, språk, kjønn, seksuell legning, 
sivilstand, omsorgs- eller foreldreansvar, sykdom, evne 
eller funksjonshemming, psykisk helsestatus, medisinsk 
tilstand, fysisk utseende, sosioøkonomisk bakgrunn, 
religiøs tro eller tilhørighet eller mangel derav, politisk 
tilhørighet eller meninger eller mangel på det, eller annet 
irrelevant skille.

Du har rett til akademisk frihet til å formidle eller dele 
ideer og fakta, så vel som i potensiell forskning du kan 
utføre i løpet av mobilitetsperioden.

Du har rett til å dra nytte av et nettverk av mentorer og 
venner der dette er tilgjengelig på mottakende institusjon/
organisasjon.

Du har rett til å bli hørt og informert om studentorganisasjoner 
på campus, styrings- og kvalitetssikringssystemene til 
den mottakende institusjonen, samt eventuelle relevante 
studentstøttetjenester (f.eks. Studentforeninger og 
studentrepresentanter, ombudspersoner).

Du har rett til å fortsette å motta de samme stipendene 
eller studielånene fra senderlandet ditt mens du er i 
utlandet.

Du har krav på ekstra økonomisk støtte, i form av tilskudd, 
hvis du er en deltaker med færre muligheter eller hvis du 
velger å reise med grønne transportmidler.

Du har rett til å be om endringer i læringsavtalen innen 
fristen som er bestemt av institusjonene som sender og 
mottar. Du har rett til å sende en forespørsel om forlengelse 
av mobilitetsperioden til din senderinstitusjon.

 

DINE FORPLIKTELSER OG ANSVAR
Du må respektere reglene og forskriftene til den 
mottakende institusjonen/organisasjonen og vertslandet, 
inkludert blant annet oppførsel, helse- og sikkerhetsreg-
uleringer.

Du må respektere mottakende institusjons atferdskodeks 
ved å anerkjenne mangfoldet i samfunnet og ikke diskrim-
inere andre på grunn av alder, etnisk opprinnelse, rase, 
nasjonalitet, medlemskap i en nasjonal minoritet, kultur, 
språk, kjønn, seksuell legning, sivilstand, omsorgs- eller 
foreldreansvar, sykdom, evne eller funksjonshemming, 
psykisk helsetilstand, medisinsk tilstand, fysisk utseende, 
sosioøkonomisk bakgrunn, religiøs tro eller tilhørighet 
eller mangel på det, politisk tilhørighet eller meninger 
eller mangel på dette, eller noen andre irrelevante forsk-
jeller.

Du må handle ansvarlig og respektfullt overfor ditt lokale 
og akademiske samfunn. Å oppføre seg på en respektfull 
måte overfor andre, innebærer at man respekterer loven, 
og blant annet at man ikke trakasserer eller mobber 
andre.

Du må engasjere deg i atferd som ikke utgjør noen helse- 
eller sikkerhetsrisiko for deg selv eller andre. Du må 
respektere helse- og sikkerhetsstandardene for institus-
jonene/organisasjonene og vertslandet.

Du må respektere prinsippet om akademisk integritet 
og bestrebe deg på å prestere etter beste evne i alle 
relevante eksamener eller andre vurderingsformer.  

Du oppfordres til å dra full nytte av alle læring-
smulighetene som er tilgjengelig ved mottakende insti-
tusjon / organisasjon, i tillegg til å maksimere fordelene 
med din tid i utlandet ved å ta en aktiv del i lokalsam-
funnet gjennom interkulturelle eller samfunnsengas-
jement / prosjekter.

Du må ikke belastes gebyrer for undervisning, regis-
trering, eksamen eller for tilgang til laboratorie- og bibli-
otekfasiliteter i løpet av mobilitetsperioden. 

Du kan bli belastet en liten avgift (på samme grunnlag 
som lokale studenter) for kostnader som forsikring, 
medlemskap i studentforeninger eller bruk av studiema-
teriell og utstyr.

Du må sende inn en forespørsel om mulig forlengelse av 
mobilitetsperioden minst en måned før slutten av den 
opprinnelige planlagte perioden.

Sammen med sendende og mottakende institusjoner må 
du sørge for at endringene i læringsavtalen blir validert 
etter at forespørselen er sendt. 
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ETTER MOBILITETSPERIODEN

DINE RETTIGHETER 
Du har rett til å motta full automatisk akademisk 
anerkjennelse fra senderinstitusjonen for aktivitetene som 
er tilfredsstillende gjennomført i løpet av mobilitetsperioden 
din, i samsvar med læringsavtalen.

Du har rett til og oppmuntres til å be om Europass 
Mobility -dokumentet hvis du er nyutdannet fra en høyere 
utdanningsinstitusjon i et programland.

Du har rett til å motta en karakterutskrift, hvis mulig i et 
digitalt format, fra mottakerinstitusjonen innen fem uker 
etter publisering av resultatene dine, med studiepoeng og 
karakterer oppnådd. Ved mottak av karakterutskriften vil 
den sendende institusjonen gi deg fullstendig informasjon 
om anerkjennelsen av prestasjonene dine.  

Hvis du er registrert i en høyere utdanningsinstitusjon i et 
programland, har du rett til å få de anerkjente komponentene 
inkludert i Diploma Supplement (vitnemålstillegg). Du har 

rett til å motta Diploma Supplement (vitnemålstillegg), hvis 
mulig, i et digitalt format, også i originalspråkversjonen.

Når du er i praksis, har du rett til å motta et praksissertifikat, 
om mulig, i et digitalt format fra den mottakende 
organisasjonen/institusjonen, som oppsummerer 
oppgavene som er utført og gir en evaluering. Sendende 
institusjon vil også gi deg en karakterutskrift hvis det er 
spesifisert i læringsavtalen. Hvis praktikantoppholdet ikke 
var en del av læreplanen, kan du be om å få det registrert i 
Europass Mobility -dokumentet, og hvis du er registrert i en 
høyere utdanningsinstitusjon som ligger i et medlemsland 
i Bolognaprosessen, bør mobilitetsperioden i tillegg 
registreres i vitnemålstillegget ditt. 

DINE FORPLIKTELSER OG ANSVAR
Du må fylle ut en deltakerrapport for å gi tilbakemelding 
om din Erasmus+ mobilitetsperiode, til sendende og 
mottakende institusjoner, til det relevante Erasmus+ 
nasjonale byrået og til EU -kommisjonen. 

Basert på dine erfaringer kan Europakommisjonen og 
nasjonale Erasmus+ byråer deretter vurdere hvordan 
Erasmus+ -programmet kan forbedres og berikes for 
fremtidige generasjoner.

Du oppfordres til å dele din mobilitetsopplevelse med 
venner, medstudenter, ansatte ved hjeminstitusjonen, 
journalister etc. for å la andre få vite om og dra nytte av 

erfaringen.

For dette formål oppfordres du til å bruke Erasmus+ 
mobilapplikasjonen og dele tipsene dine med fremtidige 
studenter.

Du oppfordres til å bli med i lokale og nasjonale alumni 
-samfunn og Erasmus+ Alumni -foreninger, studentorgan-
isasjoner og prosjekter som fremmer Erasmus+ og dets 
verdier, samt gjensidig forståelse mellom mennesker, 
kulturer, land og internasjonalisering hjemme.
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GJENNOM MOBILITETSSPERIODEN

DINE RETTIGHETER 
Du har rett til lik og rettferdig tilgang og muligheter 
under Erasmus+ -programmet, samt til rettferdige, 
inkluderende og transparente prosedyrer i alle stadier av 
din utveksling. 

Hvis du støter på et problem eller tror rettighetene dine 
ikke blir respektert, kan du først kontakte hjem- eller 
mottakerinstitusjonen/organisasjonen og forsøke få en 
løsning med dem. Du bør identifisere problemet tydelig og 
kontakte den relevante ansvarlige personen, i henhold til 
problemets art. Navn og kontaktinformasjon bør nevnes 
i læringsavtalen. Om nødvendig bør du gå igjennom 
de formelle klageprosedyrene som er etablert ved den 

sendende eller mottakende institusjon/organisasjon. 
Hvis din hjem- eller mottakerinstitusjon/organisasjon, 
ikke oppfyller forpliktelsene som er beskrevet i Erasmus 
Charter for Higher Education eller i din tilskuddsavtale, kan 
du kontakte det relevante Erasmus+ National Agency.

Studentforeninger og studentrepresentanter, både i hjem- 
og mottakerinstitusjonene dine, kan være til hjelp for deg. 
Hjem- og mottakerinstitusjonene kan indikere for deg hvor 
du kan finne kontaktene til de lokale studentforeningene 
og representantene. 

DINE FORPLIKTELSER OG ANSVAR
For å støtte deg gjennom hvert trinn i mobiliteten din, 
oppfordres du til å laste ned Erasmus+ Mobile Appen, som 
er det første inngangspunktet til relevante tjenester, tips 
og muligheter i mobilitetsperioden din i utlandet.

Du blir også invitert til å bruke den elektroniske språk-
støtten, Online Language Support, som er designet for 
deltakerne i Erasmus+ -programmet, for å få tilgang til 
språkopplæringsspesifikke funksjoner som hjelper deg å 
mestre språkene du ønsker å snakke i ditt daglige liv eller 
i mobilitetsaktivitetene dine.

Du oppfordres til å være oppmerksom på innvirkningen 
av din mobilitet på miljøet, for eksempel ved å iverksette 
tiltak som kan redusere karbonavtrykket på dine reiser. 

Ta kontakt med institusjoner/organisasjoner som sender 
og mottar deg om hvilke alternativer du har tilgjengelig 
for å gjøre Erasmus+ -opplevelsen mer miljøvennlig.

 

HVA OM DU IKKE RESPEKTERER DETTE CHARTERET?

Hjem- og/eller mottakende institusjon kan bestemme seg for å avslutte mobilitetsperioden i utlandet.


