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ERASMUS FELSŐOKTATÁSI CHARTA 202 1-2027
Az Európai Bizottság odaitéli ezt a Chartát az alábbi intézménynek:

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Foiskola
Az intézmény vállalja a következőket:
• Az Erasmus+ programban meghatározottaknak megfelelően
maradéktalanul tiszteletben tartja a diszkrimináció-mcntesség, az
átláthatóság és a befogadás elveit.
. Egyenlő és méltányos hozzáférést és lehetőségeket biztosít
bármilyen hátterű jelenlegi és leendő résztvevő számára, különös
figyelmet fordítva a hátrányos helyzetűekre.
. Biztosítja mindazon kreditek teljes körű automatikus elismerését
(az európai kreditátviteli ás -gyüjtési rendszer [ECTS] alapján),
amelyeket a külföldi tanulmányi/szakmai gyakorlatos időszak alatt
szereztek, beleértve a vegyes (legalább részben Fizikai) mobilitási
időszakot is.
. A nemzetközi kreditmobilitásban részt vevő beutazó hallgatók
számára mentességet biztosít a tandíj, a regisztrációs díj, a
vizsgadij, valamint a laborhasználati és könyvtárlátogatási díj
megflzetése alól.

Biztosítja a mobilitási tevékenységek és az együttnüködési
projektek minőségét a teljes pályázati és megvalósítási
folyamatban.
• Megvalósítja az Erasmus-I- program prioritásait:
. Megteszi
az ahhoz szükséges lépéseket, hogy a digitális
mobilitás kezelése megfeleljen az Európai Diákigazolvány
kezdeményezés követelményeinek.
‘ A programhoz kapcsolódó valamennyi tevékenység során
előtérbe helyezi a környezetbarát gyakorlatokat.
‘ Ösztönzi a hátrányos helyzetűek részvételét a programban.
‘ Előmozdítja
a hallgatók ás a munkatársak körében a
polgári szerepvállalást a mohilitási tevékenységben vagy
együttműködési projektben való részvétel előtt, alatt és után.
.

MOBILITASI TEVEKENYSEGBEN VALO RESZVETEL KAPCSAN
A mobilitús előtt
• Gondoskodik arról, hogy a mobilitási tevékenységekhez
kapcsolódó kiválasztási eljárások igazságosak, átláthatóak,
koherensek és dokumentáltak legyenek
‘ Jóval a mobilitási időszakok előtt közzéteszi és rendszeres
időközönként frissíti a képzési katalógust az intézmény honlapján,
hogy valamennyi fél számára átlátható legyen, és a mobilitásban
részt vevő hallgatók kellő tájékozottsággal választhassák ki, hogy
mely kurzusoknn kívánnak részt venni.
. Közzéteszi,
és rendszeres időközönként frissiti a használt
értékelési rendszert és az egyes tanulmányi programokban elért
eredmények megoszlását. Gondoskodik arról, hogy a hallgatók
egyértelmű és átlátható tájékoztatást kapjanak a tanulmányi
eredményekkel kapcsolatos elismerési és átváltási eljárásokról.
• Mind a hallgatói, mind az oktatói mobilitást az intézmények
között létrejött olyan előzetes megállapodások keretében folytatja,
amelyek meghatározzák a felek szerepét és felelősségeit, valamint
azokat a közös minőségi kritériumokat, amelyek alapján a
mobilitásban részt vevők kiválasztása, felkészitése, fogadása.
támogatása és integrációja történik.
A mobilitási időszak alatt
• A heutazó hallgatóknnk azonos bánásmódot és szolgáltatási
színvonalat biztosít.
. Előmozdítja
a be- és kiutazó résztvevők biztonságát segitö
intézkedéseket.
‘ Segíti a betitazók beilleszkedését a tágabb hallgatói közösségbe
és az intézmény tuindennapi életébe. Bátoritja öket az
Erasmus± program népszerüsítésére és mobilitási tapasztalataik
inegosztására.

Gondoskodik az kiutazó résztvevők külföldi tevékenységekre
való felkészitéséröl, ideértve a vegyes (legalább részben Fizikai)
mobilitást is, biztosítva a szükséges szintű nyelvtudás elsajátitását
és az interkulturális kompetenciákat fejlesztő tevékenységeket.
• Biztosítja, hogy a mobilitás a hallgatók esetében olyan tanulmányi
megállapodáson, a munkatársak esetében pedig olyan mobilitási
megállapodáson alapuljon, amelyet a küldő és a fogadó intézmény
vagy a vállalat, és a mobilitásban részt vevő elözetesen

.

jóváhagyott.
A heutazó mobilitási résztvevőknek aktiv támogatást nyújt a
szálláskeresésben,
. Vizumkötelezettség esetén a vízum megszerzésével kapcsolatban
segítséget nyújt a be- ás kiutazó mobilitási résztvevöknek.
• Amennyiben előirás a biztositáskötés, a biztosítás megszerzésével
kapcsolatban segítséget nyújt a be- és kiutazó mobilitási
résztvevökjiek.
‘ Gondoskodik
arról, hogy a hallgatók tisztában legyenek
az Erasmus Ilallgatói Chartában meghatározott jogaikkal és
kötelezettségeikkel.
‘

.

.

Megfelelő tnentorálást és támogatást kínál a mohilitásban részt
vevők számára, ideértve a vegyes (legalább részben Fizikai)
mobilitásban résztvevőket is.
Megfelelő nyelvi támogatást nyújt a heutazó inobilitási
résztvevőknek.

A mobilitási időszak után
• A mobilitási időszak végén a mobilitás keretében érkezett
hallgatók és az őket küldő intézmények rendelkezésére bocsátja
az elért eredményeket tartalmazó teljes. részletes és kellő időben
összeállított tanulmányi átiratot
. Gondoskodik
arról, bogy a külföldi tanulmányi/szakmai
gyakorlatos időszak során ideértve a vegyes (legalább részben
fizikai) mobilitást is eléri tanulmányi eredményekiiek megfelelő,
ECTS szerinti kreditpontokat a tanulmányi átirat, illetve a szakmai
gyakorlatra vonatkozó tanűsítvány alapján teljes mértékben
és automattkusan elismerjék a tanulmányi megállapodásban
foglaltaknak megfelelően. E krediteket haladéktalanul átvezeti
a hallgató eredményei közé, további munka vagy értékelés
megkövetelése nélkül beszámitja az oklevél megszerzéséhez
szükséges tanulmányokba, és nyomon követhetövé teszi a hallgató
tanulmányi átiratában és oklevélmellékletében.

Biztosítja a sikeresen teljesített kurzusok és/vagy szakmai
gyakorlatos tevékenységek feltüntetését a tanulmányokat lezáró
bizonyitványban (oklevélrnellékletben).
• A mobililás résztvevöit visszatérésük után bátoritja az Erasmus+
program népszerűsitésére, a mobilitás előnyeínek teijesztésére és
az alumni-közősségek építésében való aktív részvételre, valamint
támogatja őket ezek megvalósításában.
. Gondoskodik
arról, hogy a munkatársak mobilitási időszak
alatti oktatási és képzési tevékenységét elismetjék a mobilitási
megállapodásnak és az intézmény stratégiájának megfelelöen.

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI EGYUTTMŰKODÉSI PROJEKTEKBEN VALO RESZVETEL ESETEN
• Biztosítja,
hogy
az
együttműködési
tevékenységek
hozzájáruljanak az intézményi stratégia megvalósitásáhoi
‘ Népszerüsiti az együttmüködési projektekben rejlö lehetőségeket,
és megfelelöen támogatja az azokban való részvétel iránt
érdeklődő munkatársakat és hallgatókat a pályázati és a
megvalósitási szakaszban egyaránt.

.

Gondoskodik arról, hogy az együttműködési tevékenységek
fenntartható eredményeket hozzanak, hatásuk pedig minden fél
számára kedvező legyen.
l3átoritja a társaktól való tanulást, és Úgy hasznosítja a projektek
eredményeit, bogy azok a lehető legtöbb egyénnek és részt vevő
intézménynek, valamint a tágabb tudományos közösségnek is
kedve7jenek.

A MEGVALOSITAS ES A NYOMON KÖVETÉS CÉLJÁBÓL
.

.

Biztositja, hogy az intézmény bosszú távű stratégiája és annak az
Erasmus-I- program célkitűzéseihez és prioritásaihoz kapcsolódó
elemei kifejtésre kerüljenek az Erasmus Policy Statement-ben.
Gondoskodik arról, bogy a Charta elveit az intézmény minden
szintjén jól közvetitsék és a munkatársak alkalmazzák.

.

‘

.

1-lasználja az Erasmus Felsőoktatási Charta iránvmutatásait és
önértékelési eszközét a Charta elveinek teljes körű érvényesülése
érdekében.
Rendszeresen felhívja a ftgyelmet az Erastnus+ program által
támogatott tevékenységekre és azok eredményeise.
Közzéteszi e Chartát és a hozzá kapcsolódó Erasmus Policy
Statement-el az intézmény honlapján és minden más releváns
csatornán.
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ERAS

US CHARTER FOR HICHER EDUCATION 2021-2027
The European Commission hereby awards this Charter to:

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Foiskola
The Institution undertakes to:
. Respect in full the principles of non-discrimination, transparency
and inclusion set out in the Erasmus+ Programme.
. Ensure equal and equitable access and opportunities to current and
prospective participants from all backgrounds, paying particular
attention to the inclusion of those ‚vith fewer opportunities.
. Ensure full automatic recognition of all credits (based on the
European Credit Transfer and Accumulation System — ECTS)
gained for learning outcomes satisfactorily achieved during a
period of study/training abroad, includingduringhlended mobility.
Charge no fees, in the case of credit mobility, to incoming
mobile students for tuition, registration, examinations or access to
laboratory and library facilities.

Ensure the quality of the mobility activities and of the cooperation
prolects throughout the application and implementation phases.
Implement the priorities of the Erasmus+ Programme:
By undertaking the necessary steps to implement digital
mobility management in line with the technical standards of the
European Student Card Initiative.
‘ By promoting
environmentally friendly practices in all
activities related to the Programme.
By encouraging the participation of individuals with kwer
opportunities in the Programme.
. By promoting civic engagement and encouraging students and
stat! to get involved as active citizens before, during and alter
their participation in a mobility activity or cooperation project.

.

.

WHEN PARTICIPATING IN MOBIL TY ACTIVITIES
Before inobilit’
‘ Ensure that selection procedures for mobility activities are fair,
transparent, coherent and documented.
Publish and regularly update the course catalogue on the website
well in advance of the mobility periods, so as to be transparent
to all parties and allow mobile students to make ‚vell-infonned
choices about the courses they will foIlo~
Publish and regularly update infonuation on the grading system
used and grade distribtition tables for all study programmes.
Ensure that students receive clear and transparent infonuation on
recognition and grade conversion procedures.
• Can-y out mobility for the purpose of studying and teaching only
within the framework of prior agreements between institutions
which establish the respective roles and responsibilities of the
parties, as well as their commitment to shared quality criteria in the
selection, preparation, reception, support and integration of mobile
participants.
During moliilit’
. Ensure equal academic treatment and the quality of seMces for
incoming students.
. Promote measures that ensure the sakty ofoutgoing and incoming
mobile participants.
. Integrate incoming mobile participants into the ‘vider student
community and in the Institution’s everyday life. Encourage them
to act as ambassadors of the Erasmus+ Programme and share their
mobility experience.
After mohilih
• Provide incomintz mobile students and their sending institutions
with transcripts of records containing a ütll, acctirate and timely
record of their achievements at the end of the mobility period.

Ensure that outgoing mobile participants are well prepared for
their activities abroad, including blended mobility, by undertaking
activities to achieve the necessary level of linguistic proficiency
and develop their intercultural competences.
• Ensure that student and staIr mobility is based on a learning
agreement for students and a mobility agreement for staff,
validated in advance between the sending and receiving
institutions or enterprises and the mobile participants.
‘ Provide active support to incoming mobile participants throughout
the process of finding accommodation.
• Provide assistance related to obtaining visas, when required, for
incoming and outgoing mobile participants.
. Provide assistance related to obtaining insurance, when required.
for incoming and outgoing mobile participants.
‘
Ensure that sttidents are a’vare of their rights and obligations as
defined iii the Erasmus Student Charter.

‘

.

‘

Provide appropriate mentoring and support arrangements for
mobile participants, including for those pursuing blended mobility.
Provide appropriate language support to incoming mohile
participants.

Ensure the inclusion of satisfactorily completed study and or
traineeship mobility activities in the final record of student
achievements (the Diploma Supplement).

.

Ensure that all ECTS credits gained for learning outcomes
satisfactorily achieved during a period of study/training abroad,
including during blended mobility, are hilly and automatically
recognised as agreed in the learning agreement and confinned
by the transcript of records/traineeslup certificate; transfer those
credits without delay into the student’s records, count them
towards the student’s degree without any additional work or
assessment of the student and make them traceable in the student’s
transcript of records and the Diploma Supplement.

• Encourage and support mobile participants upon return to act as
ambassadors of the Erasmus+ Programme, promote the benefits of
mobility and actively engage in building alumni communities.
• Ensure that stafl’ is given recognition for their teaching and
training activities undertaken during the mobility period, based on
a mobility agreement and in line with the institutional strategy

WHEN PARTIC ATING IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL COOPERATION PROJECTS
.

.

Ensure that cooperation activities contribute towards the fulfilment
of the institutional strategy.
Promote the opportunities offered by the cooperation projects
and provide relevant support to statf and students interested in
participating in these activities throughout the application and
implementation phase.

• Ensure that cooperation activities lead to sustainable outcomes and
that their impact benefits all partners.
• Encourage peer-learning activities and exploit the results of the
projects in a way that will maximise their impact on individuals,
otherparticipating institutions and the wider academic community.

FOR THE PURPOSES OF IMPLEMENTATION AND MONITORING
• Ensure that the long-terni institutional strategy and its relevance
to the objectives and priorities of the Erasmus+ Programme are
described in die Erasmus Policy Statement.
. Ensure that the principles of the Charter are well communicated
and are applied by staif at all levels of the Institution.

Make use of the FCHE Guidehnes and of the
ECI-TE Self-assessment to ensure the full implementation of the
principles of this Charter.
• Regularly promote activities supported by the Erasmus+
Programme, along with their results.
• Display this Charter and the related Erasmus Policy Statement
prominently on the Institution’s website and on all other relevant
channels.

The Inst /tnt/on ackiowledges that the /nip?enientation of the Charter will be ‚noni’o,rdb,v the Erasnms+ National.4genci’ (md that the violation
of ant’ of the above principles and conirnirnients „mm’ lead to its withdrawal hi’ the European Commission.

