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STUDENTA HARTA

Erasmus studenta statusu piešķir studentiem, kas atlases
kārtībā ieguvuši tiesības noteiktu laiku studēt kādā
ārvalstu augstskolā vai veikt mācību praksi uzņēmumā vai
organizācijā.
Lai īstenotu studiju mobilitāti, abām augstskolām jābūt
Eiropas Komisijas piešķirtai Erasmus Universitātes hartai.
Lai veiktu praksi uzņēmumā, augstskolai jābūt piešķirtai
paplašinātai Erasmus Universitātes hartai (hartā ietvertas
ar praksi saistītas tiesības un pienākumi).
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Tavas Erasmus studenta tiesības un pienākumi
Pirms došanās uz ārvalstīm:

Pēc atgriešanās no ārvalstīm:
• iesniedz atskaiti par Erasmus studiju/prakses periodu ārzemēs;
• sniedz informāciju par gūto pieredzi, ja to pieprasa tava augstskola,
Eiropas Komisija vai Valsts izglītības attīstības aģentūra;
• tava augstskola pilnībā atzīst Erasmus mobilitātes periodā sekmīgi
pabeigtās studijas un iegūto praksi saskaņā ar mācību/prakses līgumu.

• tava augstskola un viesaugstskola noslēdz starpaugstskolu līgumu;

Problēmsituāciju gadījumā:

• tava augstskola un viesaugstskola ar tevi noslēdz mācību/prakses
līgumu, kurā detalizēti aprakstītas ārzemēs plānotās aktivitātes, tai
skaitā paredzētais kredītpunktu skaits.

• precīzi identiﬁcē radušos situāciju un pārliecinies par savām tiesībām un
pienākumiem;

Studiju/prakses laikā ārvalstīs:

• sazinies ar fakultātes Erasmus koordinatoru un, ja nepieciešams, problēmas
risināšanai izmanto savas augstskolas noteikto apelācijas procedūru.

• studijas viesaugstskolā, reģistrācija, eksāmeni, laboratoriju un
bibliotēku izmantošana ir par brīvu;

Ja problēma netiek atrisināta, sazinies ar

• turpini saņemt savas augstskolas stipendiju, kā arī studējošā kredītu;
• ievēro ar savu augstskolu noslēgtā Erasmus ﬁnansējuma līguma
noteikumus;
• jebkuras izmaiņas mācību/prakses līgumā nekavējoties rakstiski
saskaņo ar savu augstskolu un viesaugstskolu;
• viesaugstskolā/uzņēmumā pavadi pilnu nolīgto studiju/prakses
periodu, kārto nepieciešamos eksāmenus vai citus pārbaudījumus un
ievēro viesaugstskolas/uzņēmuma noteikumus un kārtību;
• beidzot mobilitātes periodu, tev izsniedz viesaugstskolas/uzņēmuma
parakstītu sekmju izrakstu. Tajā ir norādīti apgūtie studiju kursi/veiktā
prakse un apkopoti iegūtie kredītpunkti un atzīmes. Ja tavā studiju
programmā nav paredzēta prakse, mobilitātes periodā veikto praksi
ieraksta diploma pielikumā.
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