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Instytucja zobowiązuje się respektować co następuje:
w pełni przestrzegać zasad dotyczących niedyskryminowania w zakresie udziału w
programie i zapewnienia równego doń dostępu niezależnie od środowiska, z którego
kandydat się wywodzi,
zapewnić całkowitą akceptację pozytywnie zaliczonego programu w ramach mobilności,
oraz, tam gdzie to możliwe, także praktyk z przypisanymi punktami (ECTS lub
równoważnymi). Także włączyć , pozytywnie zaliczony program studiów/praktyk w
ramach mobilności, do końcowych wyników ( dyplom, suplement lub równoważne),
zwalniać , w przypadku mobilności, studentów przybywających, z opłat za czesne,
rejestrację, egzaminy, dostęp do laboratoriów lub urządzeń bibliotecznych.
Instytucja zobowiązuje się :
regularnie publikować i weryfikować katalog kursów na stronie w odpowiednim czasie
poprzedzającym termin mobilności, tak aby były one przejrzyste dla wszystkich stron i aby
umożliwić studentom przyjeżdżającym wybór zajęć, oparty na właściwej informacji,
prowadzić program mobilności tylko z instytucjami, z którymi wcześniej zawarto umowy
dwustronne. Umowy te określają role i odpowiedzialność stron, jak również ich
zaangażowanie we wspólne kryteria zapewnienia jakość w kwestii wyboru,
przygotowania, przyjmowania i integracji osób biorących udział w mobilności,
zapewnić , by osoby wyjeżdżające były dobrze przygotowane do mobilności, włącznie z
zapewnieniem odpowiedniego poziomu przygotowania językowego,
zapewnić , by studenci i wykładowcy lub uczestnicy staży, bazowali na takich
dokumentach jak : learning agreement, w przypadku studentów, a mobility agreement, w
przypadku wykładowców, i aby były one odpowiednio wcześniej uzgodnione pomiędzy
wysyłającą i przyjmującą stroną,
zapewnić pomoc w uzyskaniu wizy, tam gdzie to konieczne, dla przybywających i
wyjeżdżających uczestników,
zapewnić pomoc w otrzymaniu ubezpieczenia, gdy to konieczne, dla wyjeżdżających i
przyjeżdżających uczestników programu,
zapewnić pomoc w zakwaterowaniu dla uczestników przyjeżdżających.
Podczas pobytu:
zapewnić równe traktowanie w kwestiach akademickich i usługach dla przyjeżdżających i
własnych studentów,
integrować przyjeżdżających studentów w codzienne życie uczelni,
posiadać na uczelni , system mentoringu i wsparcia dla uczestników przyjeżdżających,
zapewnić wsparcie językowe dla uczestników przyjeżdżających.
Po powrocie:
akceptować wszystkie działania wyszczególnione w learning agreement do programu
studiów , pod warunkiem pozytywnego ich zaliczenia,

przedstawić instytucji wysyłającej wszelkie transkrypcje wyników i osiągnięć na koniec
okresu mobilności,
wspierać powracających uczestników w ich reintegracji oraz stwarzać im szanse do
podzielenia się swoimi doświadczeniami, dla dobra innych studentów i wykładowców,
zapewnić, by wykładowcy mogli zaliczyć czas spędzony w innej instytucji przyjmującej w
ramach programu, do ogólnego czasu pracy i osiągnięć , na bazie mobility agreement.
Podczas uczestnictwa w europejskich i międzynarodowych wspólnych projektach:
zapewnić, by współpraca prowadziła do jednakowych rezultatów dla wszystkich
uczestników,
zapewnić odpowiednie wsparcie dla pracowników i studentów biorących udział w tych
projektach,
wykorzystać efekty tych projektów dla zmaksymalizowania ich wpływu zarówno na
jednostki, jak i na uczestniczące instytucje oraz na wzajemne uczenie się w szerszych
kręgach akademickich.
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