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Som Erasmusstudent räknas studenter som uppfyller kraven för 
att delta i Erasmusprogrammet och som valts ut av sin högskola *  
för att tillbringa en period utomlands inom programmet, antingen 
genom studier vid en partnerhögskola som deltar i programmet eller 
genom praktik på ett företag eller en annan lämplig organisation. 
För studentutbyte ska bägge högskolorna ha ett Erasmus University 
Charter (EUC) från Europeiska kommissionen. För företagspraktik 
ska hemhögskolan ha ett utvidgat Erasmus University Charter (som 
alltså även omfattar rättigheter och skyldigheter vid praktik).

* Med högskola menas alla slags lärosäten som enligt nationell lagstiftning eller praxis erbjuder 
erkända examina och andra behörighetsbevis inom högre utbildning eller yrkesutbildning på 
högskolenivå. 

ERASMUS
STUDENT CHARTER



ERASMUS 
STUDENT CHARTER
Som Erasmusstudent har du rätt att förvänta dig 
följande:

• Din hemhögskola och din mottagande högskola ska ha ett avtal sinsemellan.

• Din hemhögskola och din mottagande högskola/praktikanordnare ska underteckna ett  
 undervisnings-/praktikavtal (Learning/Training Agreement) med dig innan du ger dig av  
 där det anges vad du ska göra utomlands, inklusive de studiepoäng du ska avlägga.

• Du behöver inte betala avgifter till din mottagande högskola för undervisning,   
 registrering, examination eller tillträde till laboratorier eller bibliotek under dina   
 Erasmusstudier.

• Din hemhögskola ska fullständigt erkänna de studiepoäng som du klarat av under ditt  
 Erasmusutbyte, i enlighet med undervisningsavtalet (Learning Agreement).

• När du avslutar din vistelse utomlands ska du få ett registerutdrag (Transcript of Records)  
 över dina studier eller din praktik som är undertecknat av din mottagande högskola  
 eller företag. I utdraget ska dina resultat anges med poäng och betyg. Om du gjort praktik  
 som inte ingår i en normal kursplan ska praktiken åtminstone registreras i tillägget till ditt  
 examensbevis (Diploma Supplement).

• Din mottagande högskola ska ge dig samma behandling och service som den ger sina  
 egna studenter.

• Du ska ha tillgång till din hemhögskolas och din mottagande högskolas Erasmus   
 University Charter och Erasmus Policy Statement.

• Dina studiebidrag eller studielån från ditt hemland ska fortsätta att gälla när du är   
 utomlands.

Som Erasmusstudent förväntas du:
• Följa reglerna och skyldigheterna i ditt Erasmusstipendieavtal med din hemhögskola eller  
 ditt nationella programkontor.

• Se till att alla ändringar i ditt undervisningsavtal (Learning Agreement) omedelbart  
 fastställs skriftligen av både din hemhögskola och din mottagande högskola.

• Tillbringa hela din studietid eller praktiktid som avtalat på den mottagande högskolan  
 eller företaget, även genomgå tentamina och andra examinationsformer, och följa de  
 regler som gäller där.

• Skriva en rapport om dina studier eller din praktik inom Erasmus när du återvänder och  
 på begäran lämna dina synpunkter till din hemhögskola, Europeiska kommissionen eller  
 det nationella programkontoret.

Om du får problem:
• Identifiera problemet tydligt och kontrollera dina rättigheter och skyldigheter.

• Kontakta din institutions Erasmussamordnare och använd vid behov den formella   
 överklagandeprocessen vid din hemhögskola.

Om du fortfarande är missnöjd, 
kontakta ditt nationella programkontor.

Internationella programkontoret
Box 22007
104 22 Stockholm
Besöksadress: Kungsbroplan 3 A, Stockholm
Tel: 08-453 72 00  Fax: 08-453 72 01
E-post: registrator@programkontoret.se




