KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSEN ERASMUS-PERUSKIRJA 2014 –2020
Euroopan komissio myöntää tämän peruskirjan seuraavalle korkeakoululle:

Korkeakoulu sitoutuu seuraavaan:

Vaihtojakson jälkeen

+ Noudattamaan ohjelman syrjimättömyysperiaatteita ja varmistamaan yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet
henkilön taustasta riippumatta.
+ Takaamaan opiskelijavaihdon aikana hyväksyttävästi suoritettujen opintojen, ja mikäli mahdollista harjoittelun,
täysimääräisen hyväksilukemisen myöntämällä opintopisteitä (eurooppalaisen opintosuoritusten siirto- ja kertymisjärjestelmän ECTS:n tai muun yhteensopivan järjestelmän avulla) sekä takaamaan vaihtojakson aikana hyväksyttävästi
suoritettujen opintojen ja/tai harjoittelun sisällyttämisen opiskelijan opintosuoritusotteeseen (tutkintotodistuksen liite
tai vastaava).
+ Huolehtimaan, että opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon osallistuvilta ei peritä lukukausi-, tai tenttimaksuja eikä laboratorioiden tai kirjastojen käyttömaksuja.
Lisäksi korkeakoulu sitoutuu:

- Vaihto-ohjelmaan osallistumisen osalta Ennen vaihtojaksoa
+ Julkaisemaan opetusohjelmansa verkkosivuilla hyvissä ajoin ennen vaihtojaksoja ja pitämään sen ajan tasalla, jotta
kurssitiedot ovat avoimesti kaikkien saatavilla ja vaihto-opiskelijat voivat valita kurssit, joille he haluavat osallistua.
+ Toteuttamaan vaihtoja ainoastaan korkeakoulujen etukäteen tekemien keskinäisten sopimusten pohjalta. Sopimuksissa
vahvistetaan kunkin osapuolen rooli ja velvollisuudet sekä sitoutuminen vaihtoon osallistuvien valintaa, valmennusta,
vastaanottoa ja integroimista koskeviin yhteisiin laatukriteereihin.
+ Varmistamaan, että vaihtoon osallistuvat opiskelijat ovat hyvin valmistautuneet vaihtojaksoon, muun muassa niin,
että heillä on riittävä kielitaito.
+ Varmistamaan, että opiskelija- ja harjoittelijavaihto perustuu opinto- tai harjoittelusopimukseen ja opettaja- ja
henkilökuntavaihto henkilöstön liikkuvuutta koskevaan sopimukseen, jonka lähettävä ja vastaanottava korkeakoulu tai
yritys ja vaihtoon osallistuja ovat hyväksyneet etukäteen.
+ Avustamaan vaihtoon saapuvia ja lähteviä tarvittaessa viisumin hankkimisessa.
+ Avustamaan vaihtoon saapuvia ja lähteviä tarvittaessa vakuutusten hankkimisessa.
+ Avustamaan vaihtoon saapuvia majoituksen hankkimisessa.

Vaihtojakson aikana
+V
 armistamaan, että saapuvat vaihto-opiskelijat ja vaihtoon tulevaa henkilökunta saavat yhtäläisen akateemisen
kohtelun ja palvelut kuin korkeakoulun omat opiskelijat ja henkilökunta.
+ Integroimaan vaihto-ohjelmaan osallistujat korkeakoulun päivittäiseen toimintaan.
+ Huolehtimaan, että vaihtoon osallistuville on tarjolla asianmukaiset mentorointi- ja tukipalvelut.
+ Tarjoamaan asianmukaista kielivalmennusta vaihtoon saapuville.

+H
 yväksilukemaan kaikki opintosopimukseen kirjatut opinnot ja suoritukset osaksi tutkintoa edellyttäen, että opiskelija
on suorittanut ne hyväksyttävästi.
+ Huolehtimaan, että vaihto-opiskelijat ja heidän kotikorkeakoulunsa saavat vaihtojakson päättyessä todistuksen, johon
kaikki suoritukset on kirjattu täysimääräisesti, tarkasti ja oikea-aikaisesti.
+ Tukemaan vaihtojaksolle osallistuneiden sopeutumista paluun jälkeen ja huolehtimaan, että heillä on mahdollisuus
hyödyntää kokemuksiaan korkeakoulun ja vertaisryhmien eduksi.
+ Varmistamaan, että henkilöstön liikkuvuussopimuksen mukaan toteutunut opetus- tai kouluttautumisjakso huomioidaan kotikorkeakoulussa.

- Eurooppalaisiin tai globaaleihin yhteistyöhankkeisiin osallistumisen osalta +V
 armistamaan, että yhteistyö tuottaa kestäviä ja tasapainoisia tuloksia kaikille osapuolille.
+ T arjoamaan asianmukaista tukea yhteistyöhön osallistuvalle henkilökunnalle ja opiskelijoille.
+ Hyödyntämään hankkeiden tuloksia niin, että niiden vaikutus on mahdollisimman suuri sekä yksilöille että osallistuville
korkeakouluille ja että ne kannustavat laajempaa akateemista yhteisöä vertaisoppimiseen.

- Näkyvyyden takaamiseksi + Julkaisemaan tämän peruskirjan ja siihen liittyvän Erasmus-toimintojen suunnitelman (Erasmus Policy Statement)
näkyvästi korkeakoulun verkkosivuilla.
+E
 distämään ohjelmasta tuettavien toimien ja niiden avulla saavutettujen tulosten näkyvyyttä.
Korkeakoulun puolesta vakuutan olevani tietoinen siitä, että peruskirjan toteutumista seurataan ja että Euroopan komissio voi
peruuttaa peruskirjan, jos edellä vahvistettuja periaatteita ja sitoumuksia rikotaan.

