Załącznik do Uchwały nr 174/2013 Senatu UKSW
z dnia 19 grudnia 2013 r.

W latach 2014 - 2020 Erasmus będzie częścią nowego Programu UE o nazwie ERASMUS
+ - Decyzja Nr 1719/2006/EC, Nr 1720/2006/EC i Nr 1298/2008/EC ustanawiająca program
ERASMUS ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1. Podstawowe zasady realizacji działań w programie Erasmus

Podstawowe zasady realizacji działań w programie Erasmus 2014-2020, które obowiązują
wszystkie uczelnie określa Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020. Karta ta
upoważnia instytucję do wnioskowania do Komisji Europejskiej o fundusze na realizację
projektów wielostronnych programu ERASMUS + oraz do Narodowej Agencji o fundusze na
działania zdecentralizowane (związane z wymianą studentów i kadry dydaktycznej).
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zgadzając się na realizację
programu Erasmus akceptuje postanowienia Karty i zobowiązuje się:
a)

respektować zasady wymiany programu Erasmus, według których:
-

wymiana studentów i kadry dydaktycznej może być realizowana jedynie w ramach
umów dwustronnych i wielostronnych zawartych między instytucjami szkolnictwa
wyższego i partnerami konsorcjów;

-

od studentów zagranicznych uczestniczących w wymianie nie będą pobierane
żadne opłaty za studia (czesne, wpisowe), egzaminy czy dostęp do laboratoriów i
bibliotek;

-

studenci uczestniczący w wymianie otrzymają od macierzystej uczelni pełne
zaliczenie

ustalonych

w

Porozumieniu

o

programie

zajęć

(Learning

Agreement)programów studiów, które zaliczą w uczelniach zagranicznych.
b)

zapewnić pomoc w realizacji projektów wielostronnych programu ERASMUS +, w
szczególności udzielając niezbędnego wsparcia instytucjonalnego pracownikom uczelni
zaangażowanym w realizację zatwierdzonych projektów;

c)

informować studentów i nauczycieli akademickich o warunkach i wymogach
obowiązujących przy ubieganiu się o udział w wymianie studentów i nauczycieli
akademickich w programie Erasmus;

d)

stosować się do zasad wymiany zawartych w umowach między UKSW a Agencją
Narodową Programu.
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapewnia, że dołoży wszelkich
starań, aby zapewnić wysoką jakość organizacji wymiany studentów i nauczycieli
akademickich, w szczególności poprzez:
a) właściwe przygotowanie i podpisywanie ze studentami Porozumień o programie zajęć
oraz przestrzeganie ich postanowień;
b) niezwłoczne wydawanie Wykazów zaliczeń (Transcripts of Records) wszystkim
zagranicznym studentom po zrealizowaniu przez nich ustalonego programu zajęć;
c) stosowanie systemu ECTS, który zapewnia przejrzystość w zaliczaniu okresów
studiów/praktyk;
d) udzielanie rzetelnych informacji wyjeżdżającym i przyjeżdżającym studentom oraz
nauczycielom akademickim;
e) zapewnienie niezbędnego przygotowania językowego osobom uczestniczącym w
wymianie;
f) włączanie przyjeżdżających studentów do regularnych zajęć oferowanych przez
uczelnię;
g) zapewnienie włączania wykładów i zajęć prowadzonych przez przyjeżdżających
nauczycieli akademickich do regularnych programów studiów;
h) zapewnienie przyjeżdżającym studentom pomocy w znalezieniu zakwaterowania;
i) ułatwianie i wspieranie wymiany nauczycieli akademickich;
j) podniesienie rangi pracy dydaktycznej prowadzonej przez nauczycieli akademickich
za granicą.

Uczestnicząc w programie ERASMUS +, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie zobowiązuje się przestrzegać generalnych zasad, jakimi kieruje się Wspólnota
Europejska, uwzględnionych w decyzji o powołaniu programu Erasmus, związanych z:

a) równouprawnieniem kobiet i mężczyzn;
b) integrowaniem niepełnosprawnych studentów i nauczycieli akademickich;
c) wzmacnianiem społecznej i gospodarczej spójności oraz zwalczaniem zjawisk
ksenofobii i rasizmu.
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2. Działania w ramach programu Erasmus +

Kye Actions 1 - Learning mobility of individuals (KA1)
•

Staff mobility, in particular for teachers, lecturers, school leaders and youth workers

•

Mobility for higher education students,vocational education and training students

•

Student loan guarantee

•

Joint Master degrees

•

Mobility for higher education for EU and non- EU beneficiaries

•

Volunteering and youth exchanges

Kye Actions 2 - Cooperation for innovation and exchange of good practices (KA2)
•

Strategic partnerships between education/training or youth organisations and other
relevant actors

•

Large scale partnerships between education and training establishments and business:
Knowledge Alliances & Sector Skills alliances

•

IT-Platforms including e-Twinning

•

Cooperation with third countries and focus on neighbourhood countries

Kye Actions3 - Support for policy reform (KA3)
•

Open method of Coordination

•

Prospective initiatives

•

EU recognition tools

•

Dissemination & exploitation

•

Policy dialogue with stakeholders, third countries and international organisations

Tematyka projektów została określona w Decyzji Parlamentu i Rady UE ustanawiającej
program

ERASMUS

scentralizowanymi.

+.

Szkoły

Projekty
wyższe

będą
będą

działaniami
składały

zdecentralizowanymi

wnioski

o

realizację

oraz
działań

zdecentralizowanych do Narodowej Agencji natomiast o realizację działań scentralizowanych
do Komisji Europejskiej.
Zasady realizacji poszczególnych działań przez uczelnie są określone w przewodniku dla
Beneficjentów ERASMUS + programme guide.
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3. Podstawowe wymagania stawiane uczelni realizującej działania programu Erasmus
Uczelnia realizująca działania programu Erasmus zapewnia:
-

wyznaczenie Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus, który będzie
współpracował z władzami uczelni z poszczególnymi wydziałami jednostki,
kwesturą, organizacjami studenckimi;

-

obsługę administracyjną wszystkich działań programu Erasmus: obsługę
studentów, wykładowców, obsługę wyjazdów w ramach praktyk, obsługę
realizacji innych projektów w ramach ERASMUS +, obsługę finansową w
kwesturze;

-

przygotowanie kadry działu finansowego do prowadzenia rachunku bankowego i
rozliczeń w euro;

-

wyznaczenia sieci Koordynatorów Wydziałowych (tzn. na każdym kierunku
studiów);

-

miejsce na gromadzenie dokumentacji;

-

stały dostęp do internetu i sprawnie działającą pocztę elektroniczną;

-

sprzęt umożliwiający korzystanie z narzędzi informatycznych;

-

narzędzia informatyczne umożliwiające propagowanie i promocję działań
programu ERASMUS + w ramach uczelni, w regionie i za granicą.

4. Zasady finansowe
a)

Zasady określające zobowiązania w zakresie wykorzystania funduszy
pochodzących z programu ERASMUS + będą regulowały odrębne umowy
dotycząca działań zdecentralizowanych i zcentralizowanych. Takie umowa
pomiędzy Narodową Agencją programu Erasmus, Komisją Europejską a
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego będą zawierane na każdy
rok akademicki lub projekt.

b)

Uczelnia uczestnicząca w programie Erasmus + dostaje środki finansowe w
formie grantu przekazywanego przez Agencję Narodową programu Erasmus
na wszystkie zamierzone przez uczelnię działania

zdecentralizowane

(wyjazdy wykładowców, studentów, organizacja mobilności, praktyki,
szkolenia).
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