лоцирана во програмска земја, ве
поттикнуваме да побарате Еуропас документ за мобилност.
++ 
Ќ е треба да поминете проценка на
јазичните вештини преку интернет,
ако е достапна на главниот јазик на наставата/работата во странство, со цел да се
следи јазичен прогрес во текот на вашата
мобилност.

Еразмус+ мобилност до вашата институција испраќач и примач, до релевантната
Национална агенција и до Европската
Комисија.
++ Ве поттикнуваме да го споделите вашето
искуство во мобилноста со вашите
пријатели, колеги студенти, вработените во
вашата институција, новинари итн, со цел
и други лица да имаат корист од вашето
искуство, вклучително и млади луѓе.

++ Ќе пополните прашалник за да обезбедите повратна информација за вашата

Повеќе информации можете да најдете на :

ec.europa.eu/erasmus-plus

Еразмус+
Студентска

Повелба
Оваа повелба ги нагласува вашите
права и обврски и укажува на тоа што
може да се очекува од вашите
организации испраќач и домаќин во секој
чекор од твоето Еразмус+ искуство.

Или приклучете се на разговорот на социјалните мрежи :

Erasmus+
#ErasmusPlus
Контакт :
Address:
Porta Bunjakovec, A2 – 1, 1000 Skopje
na.org.mk
www.na.org.mk

+ Високообразовните институции учесници во Еразмус+
се посветија на почитување на принципите на Еразмус
Повелбата за високо образование за да го олеснат, поддржат и препознаат вашето искуство во странство.
+ Од ваша страна, се посветувате себеси на почитување на
правата и обврските од Еразмус+ договорот за грант кој го
имате потпишано со вашата организација испраќач.
+А
 социјацијата на Еразмус+ студенти и алумни (ESAA)
ви нуди широк спектар на услуги за поддршка пред, во
текот на и по завршување на вашето искуство во странство.

Еразмус+
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I. П
 ериодот пред твојата мобилност
++ 
Веднаш штом ќе бидете селектирани за
Еразмус+ студент, имате право на советување во однос на партнерските организации или компании каде што ќе поминете
периодот на мобилност и активностите кои
можат да бидат спроведени таму.
++ Имате право да добивате информации за
системот на оценување во институцијата домаќин, како и информации за тоа како
да се обезбеди осигурување и пронаоѓање сместување, и обезбедување
виза (ако е потребно). Можете да ги најдете
релевантните контакт точки и извори на
информации во интер-институционалниот
договор потпишан помеѓу вашата институција испраќач и институцијата домаќин.
++ Ќе треба да потпишете Договор за грант
(дури и ако не добиете финансиска поддршка од ЕУ фондовите). Ако сте вклучени
во високообразовна институција лоцирана
во програмска земја, ќе потпишете договор
за грант со вашата организација испраќач.
Ако сте вклучени во високообразовна
институција лоцирана во партнерска земја,
би можеле да го потпишете со вашата
институција домаќин или испраќач, во
зависност од претходните договори. Дополнително, ќе потпишете Договор за
учење со вашата институција/компанија
испраќач и домаќин. Деталната подготовка
на Договорот за учење е најважна за успех
на вашата мобилност и за препознавање
на вашиот период на мобилноста. Тој
прецизира детали за вашите планирани
активности во странство (вклучително и
кредитите кои треба да ги стекнете и кои
ќе се пресметуваат во рамките на вашето
студирање во матичната институција).
++ Откако ќе бидете селектирани, ќе учествувате во проценка на јазичните вештини
преку интернет (доколку е тоа овозможено
на главниот јазик на вашата настава/рабо-

та во странство) која ќе и овозможи на вашата институција испраќач да ви овозможи
најсоодветна јазична поддршка, доколку е
потребно. Би требало во целост да ја искористите оваа поддршка за подобрување на
вашите јазични вештини во нивото препорачано од вашата организација примач.

II. Во текот на периодот на
вашата мобилност
++ Би требале во целост да ги искористите
можностите за учење кои се достапни
во организацијата примач/компанијата,
почитувајќи ги нејзините правила и регулативи, и да дадете се од себе за во сите
релевантни тестови или други облици на
оценување.
++ Вашата институција примач/компанија се
посветува себе си да ве третира на ист
начин како нејзините домашни студенти/
вработени и вие треба да направите сите
можни напори за да се вклопите во
вашата нова средина.
++ 
Ако се достапни мрежите на ментори и
пријатели во институцијата примач/компанија можат да ви бидат од голема корист.
++ Институцијата примач нема од вас да побара
плаќање на школарина, регистрација,
испити или за пристап до лабораторија или
библиотека во периодот на вашата мобилност. Сепак, можеби ќе ви биде наплатена
мала сума врз иста основа како на локалните студенти за трошоци за осигурување,
студентски сојузи и употреба на наставни
материјали или опрема.
++ В ашиот студентски грант или заем
од вашата матична земја мора да биде
одржуван додека сте во странство.
++ М ожете да побарате промени во Договорот за учење само во исклучителни
околности и во рамките на крајните рокови договорен помеѓу вашата институција
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испраќач и примач. Мора да обезбедите
дека овие промени се одобрени и од ин
с титуциите приматели и испраќачи во рамките од две недели по поднесување на
барањето и да се чувате копии за нивното
прифаќање. Секое барање за продолжување на периодот на мобилноста мора да
биде поднесено најмалку еден месец пред
крајот на оригинално планираниот период.

III. По завршување на периодот
на мобилноста
++ Во согласност со Договорот за учење, имате
право на целосно академско препознавање од страна на вашата институција
испраќач за активности кои сте ги извршиле на задоволително ниво во текот на
периодот на мобилноста.
++ Доколку студирате во странство, во рамките
на пет недели од објавување на вашите
резултати, вашата институција примач
ќе испрати Препис на оцените до вас и
до вашата институција испраќач, кој ги
покажува вашите кредити и добиените
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оценки. По примањето на вашиот Препис,
вашата институција испраќач ќе ви
обезбеди комплетна информација за препознавањето на вашите достигнувања.
Доколку сте вклучени во високообразовна
институција лоцирана во програмска
земја, препознаените компоненти (на пример курсевите) ќе се назначат во вашиот
додаток на дипломата.
++ 
Ако сте на студентска пракса1, вашата
компанија ќе ви издаде Сертификат за
извршената пракса, која ќе ги сумира
извршените задачи и евалуацијата. Вашата институција испраќач исто така ќе
ви издаде и Препис на оцените, ако тоа е
дел од Договорот за учење. Ако праксата
не е дел од курикулумот и вие сте вклучени
во високообразовна институција од програмска земја, периодот на мобилноста ќе
биде наведена во Додатокот на дипломата
и, доколку сакате, во вашиот Еуропас
документ за мобилност. Доколку неодамна дипломиравте на институција
Не е овозможено помеѓу програмски и
партнерски земји пред 2017.

1

Доколку се соочите со проблем:
■■ 
Треба

јасно да го идентификувате проблемот и да ги проверите вашите права и
обврски во рамките на договорот за грант.

■■ Има

одреден број на лица вработени во вашите институции испраќачи и примачи
чија улога е да им помагаат на Еразмус+ студентите. Во зависност од природата на
проблемот и времето во кое тој се појавува, лицето за контакт во вашата институција
примач или испраќач (или компанијата примач во случај на пракса) ќе бидат во
состојба да ви помогнат. Нивните имиња и контакт детали се наведени во вашиот
Договор за учење.

■■ Доколку

е потребно, употребете ги и формалните процедури за жалба/приговор во
вашата институција.

■■ Доколку вашата институција испраќач или примач не ги исполни обврските наведени

во Еразмус Повелбата за Високо образование во вашиот Договор за грант, можете да
ја контактирате релевантната Национална агенција.

