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ERASMUS LISTINA ZA TERCIARNO

IZOBRAZEVAX JE 202I_2027
Evropska komisija podeli to listino naslednji instituciji:

ERUDIO Centre for higher education

Institucija se zavezuje:

. v celoti spo5tovati nadela programa Erasmus* v zvezi z
nediskriminacij o, transparentnostj o in vkljudenostjo;

. zagotoviti enakopraven in praviien dostop in priloZnosti sedanjim
in potencialnim udeleZencem in udeleZenkam iz vseh okolij, pri
tem pa narneniti posebno pozomost vkljudevanju oseb z manj
priloZnostmi;

. zagotoviti polno avtomatidno priznavanje vseh kreditnih todk (na
podlagi evropskega sistema prena5anja in zbiranja kreditnih todk

- ECTS), pridobljenih za udne izide, ki jih udeleZenec oziroma
udeleZenka v zadovoljivi meri doseZe med obdobjem Studija/
usposabljanja v fujini, tudi med kombinirano mobilnostjo;

. v primeru keditne mobilnosti Studentkam in Studentom na
dohodni mobilnosti ne zaradunavati pristojbin za Solnino,
vpisnino, preverjanje znanja ali dostop do laboratorijev in knjiZnic;

. zagotoviti kakovost aktivnosti mobilnosti in projektov sodelovanja
tako v fazi prijave kot izvedbe aktivnosti;

. imajati prednostne naloge programa Erasmust s:
. sprejetjem ustreznih ukrepov za implementacijo digitalnega

upravljanja mobilnosti v skladu s tehnidnimi standardi evropske
Studentske izkaznrcq,

. spodbujanjem okolju prijaznih praks pri vseh aktivnostih,
povezanih s progtamom;

. spodbujanjem udeleZbe oseb z manj priloZnostmi v programu;

. krepitvijo drZavljanske udeleZbe ter spodbujanjem 5tudentk,
Studentov in osebja, da pred in med udeleZbo v aktilnosti
mobilnosti ali projektu sodelovanja in po njej delujejo kot
aktivni drZavljani in drZavljanke.

PRI SODELOVANru V AKTI\TNOSTIH MOBILNOSTI
Pred mobilnostjo
. zagotoviti, da so izbirni postopki za aktivnosti mobilnosti pravidni,

transparentni, skladni in dokumentirani;
. objavljati in redno posodabljati katalog predmetov na spletiSdu

dovolj zgodaj pred zadetkom obdobij mobilnosti, tako da je
pregleden za vse udeleZene strani, in omogoditi, da se mobilni
5tudenti in Studentke lahko na podlagi informacij ustremo odlodijo
o predmetih, ki jih bodo spremljali;

. objavljati in redno posodabljati informacije o uporabljenem
sistemu ocenjevanja in tabele porazdelitve ocen za vse Studijske
programe; zagotoviti, da Studenti in Studentke prejmejo jasne in
pregledne informacije o primavanju in pretvorbi ocen;

. mobilnost za namene Studija in poudevanja izvalati zgolj v
okviru predhodnih sporazumov med institucijami, ki dolodajo
vloge in odgovomosti udeleZenih strani ter njihovo zavezanost
skupnim merilom kakovosti pri izbiri, pripravi, sprejemu, podpori
in vkljudevanju udeleZencev in udeleZenk mobilnosti;

Med mobilnostjo
. zagotoviti enako akademsko obravnavo in kakovost storitev za

Studente in Studentke na dohodni mobilnosti;
. spodbujati ukrepe, ki zagotavljajo vamost udeleZencev in

udeleZenk odhodne in dohodne mobilnosti;
. vkljuditi udeleZence in udeleZenke dohodne mobilnosti v 5ir5o

Studentsko skupnost in vsakdanje Zivljenje institucije; spodbujati

. zagotoviti, da so udeleZenci in udeleZenke odhodne mobilnosti
dobro pripravljeni na aktivnosti v tujini, vkljudno s kombinirano
mobilnosdo, in sicer tako, da opravijo aktivnosti, s pomodjo
katerih usvojijo zahtevano stopnjo znanja jezika in razvijejo
medkulturne kompetence;

. zagotoviti, da mobilnost Studentk in Studentov temelji na
Studijskem sporazumu oziroma za osebje na sporaanmu o

mobilnosti, ki ga predhodno potrdijo institucija po5iljateljica
in gostiteljica ali podjetja ter udeleZenci oziroma udeleZenke
mobilnosti;

. dejavno podpirati udeleZence in udeleZenke dohodne mobilnosti
pri iskanju nastanitve;

. udeleZencem in udeleZenkam dohodne in odhodne mobilnosti
zagotoviti pomod v zyezi s pridobitvijo vizuma, kadar se ta
zahteva;

. udeleZencem in udeleZenkam dohodne in odhodne mobilnosti
zagotoviti pomod v zvezi s sklenitvijo zavarovanja, kadar se to
zahteva;

. zagotoviti, da so Studenti in Studentke semanjeni s svojimi
pravicami in obveznostmi, kot so opredeljene v Studentski listini
Erasmus;

. udeleZencem in udeleZenkam mobilnosti, vkljudno s kombinirano
mobilnostjo, zagotoviti ustrezno mentorstvo in podporo;

. udeleZencem in udeleZenkarn dohodne mobilnosti zagotoviti
ustrezno jezikovno podporo;



udeleZence in udeleZenke mobilnosti k promociji programa
Erasmus* in deljenju izku5enj z mobilnostjo kot ambasadorji
programa Erasmusf;

Po mobilnosti
. Studentkam in Studentom na dohodni mobilnosti ter njihovim

institucijam po5iljateljicam pravodasno zagotoviti prepise ocen,
ki vsebujejo popolno in todno navedbo njihovih doseZkov ob
zakljudku obdobja mobilnosti;

. zagotoviti, da se vse kreditne todke ECTS, pridobljene za r(ne
izide, ki jih udeleZenec oziroma udeleienka v zadovoljivi meri
doseZe med obdobjem Studija/usposabljanja v tujini, tudi med
kombinirano mobilnostjo, v celoti in avtomatidno priznajo, kot
je dogovorjeno v Studijskem sporazumu, in potrdijo s prepisom
ocen/potrdilom o praksi; navedene kreditne todke takoj prenesti
v Studentkino oziroma Studentovo evidenco opravljenih Studijskih
obveznosti, jih upo5tevati kot del Studija, ne da bi se zahtevalo
dodatno delo ali preve{anje, in zagotoviti njihovo sledljivost v
Studrjski evidenci in prilogi k diplomi;

. zagotoviti, da aktivnosti sodelovanja prispevajo k uresnidevanju
institucionalne strategije;

. spodbujati priloZnosti, ki jih ponujajo projekti sodelovanja, in
zagotoviti ustrezno podporo osebju ter Studentkam in Studentom,
ki se zanimajo za udeleZbo v teh aktivnostih, v fazah oddaje vlog
rniwajanla;

. zagotoviti vkljuditev v zadovoijivi meri opravljenih aktivnosti
Studijske mobilnosti inlali mobilnosti za prakso v kondno porodilo
o Studentkinih oziroma Studentovih doseZkih (priloga k diplomi);

. spodbujati udeleZence in udeleZenke mobilnosti, da po vmitvi kot
ambasadorji programa Erasmus* promovirajo program Erasmus
+ in koristi mobilnosti ter dejavno sodelujejo pri vzpostavl.l-anju
skupnosti alumnov, terjih pri tem podpirati;

. zagotoviti, da se osebju priznajo aktivnosti poudevanja in
usposabljanja, opravljene med mobilnostjo, na podlagi sporazuma
o mobilnosti in v skladu z institucionalno sh'ategijo;

. zagotoviti, da aktivnosti sodelovanja prinesejo trajnostne rezultate
in njihov udinek koristi vsem parlnerjem;

. spodbujati vzajemno udenje in izkori5dati rezultate projektov tako,
da imajo dim vedje koristi za posameznice in posameznike, druge
sodelujode institucije ter 5ir5o akademsko skupnost;

PRI SODELOVANJU PRI EVROPSKIH IN MEDNARODNIH PROJEKTIH SODELOVANJA

ZA NAMENE IZVAJANJA IN SPREMLJANJA
. zagotoviti, da sta v izjavi o politiki Erasmus opisana dolgorodna

institucionalna strategija ter njen pomen za cilje in prednostne
naloge programa Erasmust;

. zagotoviti, daje osebje na vseh ravneh instihrcije dobro seznanjeno
z nadeli listine in jih upo5teva;

. upoitevati smernice za uporabo listine Erasmus za terciamo
izobraievanle in povezano samooceno za zagotovitev popolnega
izv ajanla nj enih nadel;

. redno spodbujati aktivnosti programa Erasmus* in njihove
rezultate;

. objaviti to listino in povezano izjavo o politiki Erasmus na vidnem
mestu na svojem spletiSdu in prek vseh drugih ustreznih kanalov.

Institucija je seznanjena s tem, da bo nacionalna agencija Erasmus* spremljala inajanje listine in da ji lahko Evropska komisija v primeru
lo'iitve katerega koli od zgoraj navedenih naiel in zavez listino odvzame.
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