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Erasmus Student Char ter

STEP I. Before your mobility period

STEP II. During your mobility period

+ Once you have been selected as an Erasmus+ student, you are entitled to receive
guidance regarding the partner institutions
or enterprises where you can spend your
mobility period and the activities that you
can undertake there.

+ You should take full advantage of all
the learning opportunities available at
the receiving institution/enterprise, while
respecting its rules and regulations, and
endeavour to perform to the best of your
ability in all relevant examinations or other
forms of assessment.

+ You have the right to receive information on
the grading system used by your receiving
institution, as well as information on obtaining insurance and finding housing, and
securing a visa (if required). You can find
the relevant contact points and information
sources in the inter-institutional agreement
signed between your sending and receiving
institutions.
+ You will sign a Grant Agreement (even if
you do not receive financial support from
EU funds). If you are enrolled in a higher
education institution located in a Programme
Country, you will sign the Grant Agreement
with your sending institution. If you are
enrolled in a higher education institution
located in a Partner Country, you may sign
it with your sending or receiving institution,
depending on the agreed arrangements. In
addition, you will sign a Learning Agreement with your sending and receiving institution / enterprise. Thorough preparation of your
Learning Agreement is crucial for the success
of your mobility experience and to ensure
recognition of your mobility period. It sets out
the details of your planned activities abroad
(including the credits to be earned and that
will count towards your home degree).
+ After you have been selected, you will undergo
an on-line language assessment (provided this is available in your main language of
instruction / work abroad) that will allow your
sending institution to offer you the most appropriate language support, if required. You
should take full advantage of this support to
improve your language skills to the level recommended by your receiving institution.

+ Your receiving institution / enterprise commits itself to treat you in the same way
as its home students/employees and you
should make all the necessary efforts to
fit into your new environment.
+ You could benefit from networks of mentors
and buddies where available at your receiving
institution / enterprise.
+ Your receiving institution will not ask you to
pay fees for tuition, registration, examinations or for access to laboratory and library
facilities during your mobility period. Nevertheless, you may be charged a small fee on
the same basis as local students for costs
such as insurance, student unions and the use
of study-related materials or equipment.
+ Your student grant or student loan from
your home country must be maintained
while you are abroad.
+ You can request changes to the Learning
Agreement only in exceptional circumstances and within the deadline decided by your
sending and receiving institutions. You must
ensure that these changes are validated
by both the sending and receiving institutions / enterprise within a two-week period
after the request has been submitted and
keep copies of their approval. Any request
to extend the duration of the mobility period
must be submitted at least one month before the end of the originally planned period.

Erasmus Student Char ter

STEP III. After your mobility period
+ In accordance with your Learning Agreement,
you are entitled to receive full academic
recognition from your sending institution
for activities that you have completed satisfactorily during your mobility period.
+ If you are studying abroad, within five
weeks of the publication of your results,
your receiving institution will send a
Transcript of Records to you and to your
sending institution, showing your credits and
grades achieved. Upon receipt of your Transcript of Records, your sending institution
will provide you with complete information
on the recognition of your achievements.
If you are enrolled in a higher education
institution located in a Programme Country,
the recognised components (e.g. courses)
will appear in your Diploma Supplement.
+ If you are doing a traineeship1, your enterprise will give you a Traineeship Certificate
summarising the tasks carried out and an
evaluation. Your sending institution will also
give you a Transcript of Records, if this forms
1
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part of your Learning Agreement. If the
traineeship was not part of the curriculum
but you are enrolled in a higher education
institution located in a Programme Country,
the mobility period will be recorded in your
Diploma Supplement and - if you wish in your Europass Mobility Document. If
you are a recent graduate from an institution located in a Programme Country, you
are encouraged to request the Europass
Mobility Document.
+ You should undergo an on-line language
assessment, if available in your main language of instruction / work abroad, to monitor
linguistic progress during your mobility.
+ You must fill in a questionnaire to provide
feedback on your Erasmus+ mobility
period to your sending and receiving institution, to the relevant National Agencies
and to the European Commission.
+ You are encouraged to share your mobility
experience with your friends, fellow students, staff in your institution, journalists
etc. to let other people benefit from your
experience, including young people.

Not available between Programme and Partner
Countries before 2017.

If you encounter a problem:
■

You should identify the problem clearly and check your rights and obligations under
your Grant Agreement.

■

There are a number of people working in your sending and receiving institutions whose
role is to help Erasmus+ students. Depending on the nature of the problem and the
time it occurs, the contact person or the responsible person at your sending or receiving
institution (or receiving enterprise in case of a traineeship) will be able to help you. Their
names and contact details are specified in your Learning Agreement.

■

Use the formal appeal procedures in your sending institution if necessary.

■

If your sending or receiving institution fails to fulfil the obligations outlined in the
Erasmus Charter for Higher Education or in your Grant Agreement, you can contact the
relevant National Agency.

Find out more:

ec.europa.eu/erasmus-plus

för mer information :

ec.europa.eu/erasmus-plus

Or join the conversation on social media

Eller delta
i diskussionen på sociala medier:
Erasmus+

Erasmus+
#ErasmusPlus
#ErasmusPlus
Contact: :
Kontakta

universitets- och högskolerådet
Wallingatan 2
s-111 60 stockholm
tel. +46-(0)10-470 03 00
fax +46-(0)10-470 03 01
email: registrator@uhr.se
www.uhr.se
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Här anges dina rättigheter och skyldigheter
och vad du kan förvänta dig av din sändande
och mottagande organisation i varje etapp
av ditt utbyte inom Erasmus+.

+ De lärosäten som deltar i Erasmus+ har förbundit sig att följa
principerna i Erasmus charter för högre utbildning för att underlätta, stödja och erkänna din utlandsvistelse.
+ Du å din sida förbinder dig att följa de regler och skyldigheter
som anges i Erasmus+ bidragsavtal som du undertecknat hos
ditt sändande lärosäte.
+ Erasmus+ Student and Alumni Association (ESAA), föreningen
för studenter och utexaminerade som deltagit i Erasmusutbyten,
kan hjälpa dig före, under och efter din utlandsvistelse.

Erasmus+
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St u d e n t c h a r t er f ö r E r a s m u s+

I. före din mobilitetsperiod

II. under din mobilitetsperiod

+ När du blivit utvald att delta i Erasmus+
har du rätt till vägledning om de partnerlärosäten eller företag där du kan tillbringa
din mobilitetsperiod och den verksamhet du
kan ägna dig åt där.

+ Du bör verkligen ta till vara alla möjligheter till lärande som erbjuds vid det
mottagande lärosätet eller företaget, och
samtidigt följa deras bestämmelser och
anstränga dig för att uppnå bästa möjliga
resultat i alla tentamina eller andra bedömningsformer.

+ Du har rätt till information om betygssystemet vid det mottagande lärosätet
och om hur man ordnar med försäkring,
bostad och visum om det behövs. Du hittar
kontaktpunkterna och informationskällorna
i avtalet mellan ditt sändande och mottagande lärosäte.
+ Du kommer att skriva på ett bidragsavtal
(även om du inte får EU-bidrag). Om du är
inskriven vid ett lärosäte i ett programland
kommer du att teckna avtalet med ditt sändande lärosäte. Om du är inskriven vid ett
lärosäte i ett partnerland kommer du att
teckna avtalet antingen med det sändande
eller med det mottagande lärosätet, beroende på vad som bestämts. Dessutom ska du
teckna ett studieavtal med det sändande
och mottagande lärosätet eller företaget.
Det är mycket viktigt att ditt studieavtal
förbereds väl, så att din mobilitetsperiod blir
lyckad och erkänd. I avtalet anges i detalj
vad du ska göra utomlands, inbegripet vilka
högskolepoäng du ska skaffa dig och som
kommer att tillgodoräknas i din slutexamen
i hemlandet.
+ Efter att du blivit utvald kommer du att få
göra ett webbaserat språktest (om det
finns på det huvudspråk som du kommer att
använda i dina studier eller din praktik utomlands), så att ditt sändande lärosäte kan
ge dig det språkliga stöd du behöver. Du bör
utnyttja allt detta stöd för att förbättra dina
språkfärdigheter upp till den nivå som ditt
mottagande lärosäte rekommenderar.

+ Ditt mottagande lärosäte eller företag förbinder sig att behandla dig på samma sätt
som sina egna studenter eller anställda och
du bör anstränga dig för att anpassa
dig till den nya miljön.
+ Försök att utnyttja eventuella nätverk av
mentorer och faddrar på ditt mottagande
lärosäte eller företag.
+ Ditt mottagande lärosäte kommer inte att
kräva dig på avgifter för undervisning, inskrivning, tentamina eller tillträde till bibliotek
och laboratorier under din mobilitetsperiod.
Precis som övriga studenter kan du dock få
betala en liten avgift för försäkring, studentföreningar och användningen av material
eller utrustning i samband med studierna.
+ Du ska behålla ditt studiebidrag eller
studielån från hemlandet under utlandsvistelsen.
+ Bara i undantagsfall får du be om ändringar i studieavtalet, och i så fall inom
den tidsfrist som det sändande och mottagande lärosätet bestämt. Du måste se till att
dessa ändringar godkänns av både det sändande och det mottagande lärosätet eller
det mottagande företaget inom två veckor
efter det att du ansökt om det, och du ska
spara kopior på godkännandena. Önskemål
om förlängning av mobilitetsperioden ska
lämnas in senast en månad före slutet av
den ursprungligt planerade perioden.

St u d e n t c h a r t er f ö r E r a s m u s+

III. Efter mobilitetsperioden
+ Enligt ditt studieavtal ska du få tillgodoräkna dig de studier du fullföljt med
godkänt betyg under din mobilitetsperiod.
+ Om du studerar utomlands kommer ditt
mottagande lärosäte att inom fem veckor
efter det att dina resultat offentliggjorts
att skicka ett betygsutdrag med dina
högskolepoäng och meriter till dig och ditt
lärosäte. När ditt sändande lärosäte fått
betygsutdraget kommer du att få fullständig information om hur du får tillgodoräkna
dig dina resultat. Om du är inskriven vid
ett lärosäte i ett programland, kommer de
tillgodoräknade delarna (t.ex. kurser) att
framgå av bilagan till examensbeviset.
+ Om du genomgår praktik1 får du ett praktikintyg av ditt företag med en sammanfattning av de uppgifter du utfört och
en bedömning. Ditt sändande lärosäte
kommer också att ge dig ett betygsutdrag,
om detta ingår i ditt studieavtal. Om prak-
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tiken inte ingår i kursplanen men du är inskriven vid ett lärosäte i ett programland
kommer mobilitetsperioden att anges i
bilagan till examensbeviset, och, om du vill,
i ditt Europass mobilitetsdokument. Om
du är nyutexaminerad från ett lärosäte i
ett programland rekommenderar vi att du
begär detta dokument.
+ Du bör göra ett webbaserat språktest
(om det finns på det huvudspråk som du
har använt i dina studier eller din praktik
utomlands) för att se vilka framsteg du
gjort under mobilitetsperioden.
+ Du ska fylla i ett frågeformulär och ge
feedback om din mobilitetsperiod inom
Erasmus+ till ditt sändande och mottagande lärosäte, det nationella programkontoret och EU-kommissionen.
+ Det är bra om du berättar om din erfarenhet av mobilitetsperioden för vänner,
studiekamrater, personal vid ditt lärosäte,
journalister osv. så att andra, däribland
ungdomar, kan få ta del av din erfarenhet.

Inte tillgängligt mellan program- och partnerländer
före 2017.

1

Om du stöter på problem:
■

Undersök noga vad problemet är och kontrollera dina rättigheter och skyldigheter i
bidragsavtalet.

■

Det finns flera personer vid ditt sändande och mottagande lärosäte som har i uppgift
att hjälpa studenter som deltar i Erasmus+. Kontaktpersonen eller den ansvariga
personen vid ditt sändande eller mottagande lärosäte (eller mottagande företag om
det gäller praktik) kan hjälpa dig, beroende på vad problemet är och när det uppstår.
Kontaktuppgifterna finns i ditt studieavtal.

■

Om det blir nödvändigt ska du använda dig av de formella förfarandena för överklagande
vid ditt sändande lärosäte.

■

Om ditt sändande eller mottagande lärosäte inte fullgör sina skyldigheter enligt
Erasmuscharter för högre utbildning eller enligt ditt bidragsavtal, kan du ta kontakt
med det nationella programkontoret.

för mer information :

ec.europa.eu/erasmus-plus
Eller delta i diskussionen på sociala medier:

Erasmus+
#ErasmusPlus
Kontakta :

universitets- och högskolerådet
Wallingatan 2
s-111 60 stockholm
tel. +46-(0)10-470 03 00
fax +46-(0)10-470 03 01
email: registrator@uhr.se
www.uhr.se

