Anexa V.1.b.iii
ANGAJAMENT PENTRU CALITATE
Pentru plasamentele studen e!ti Erasmus
Acest Angajament pentru calitate urmareste principiile Cartei Europene a Calitatii pentru
Mobilitate
Institu ia de înv$ $mânt superior de origine1 se oblig$ s$:
- defineasc rezultatele înv$ $rii pentru plasamentul in cauza, în ceea ce prive te
cuno tintele, abilitatile i competen ele care urmeaza a fi dobândite;
- asiste studentul în alegerea celei mai potrivite organiza ii gazd , durat a proiectului i
continut al plasamentului, pentru a atinge rezultatele mentionate anterior ;
- selecteze studen ii pe baza unor criterii i proceduri clar definite si transparente i sa
semneze un Contract financiar pentru plasament cu respectivii studen i selecta i;
- preg$teasc$ studen ii pentru viata practic , profesional i cultural în ara gazd , în
special prin preg tirea lingvistic organizata astfel incat sa acopere nevoile lor
profesionale;
- asigure sprijin logistic studen ilor în privin a aranjamentelor de c l torie, vize, cazare,
permise de reziden sau de munc i asigur ri sociale si de sanatate;
- asigure studen ilor recunoa!terea complet$ pentru încheierea satisf c toare a
activit ilor specificate în Acordul de formare profesionala;
- evalueze cu fiecare student in parte dezvoltarea sa personala i profesionala obtinuta
prin participarea la Programul Erasmus;
Institu ia de înv$ $mânt superior de origine si organiza ia gazd$ se oblig$ impreuna s$:
- negocieze i cad de acord asupra unui Acord de formare profesionala specific
pentru fiecare student in parte (care include programul plasamentului i procedura
recunoa terii) i asupra aranjamentelor de mentorare adecvate;
- monitorizeze progresul plasamentului i s ia m surile potrivite dac este necesar.
Organiza ia gazd$ se oblig$ s$:
- stabileasc studen ilor sarcini !i responsabilit$ i (asa cum au fost prev zute în
Acordul de formare profesionala) care sa corespunda cunostintelor, abilitatilor,
competen elor lor i obiectivelor de formare i s se asigure c au la dispozitie
echipamentul i asisten a potrivite;
- sa aduca la cunostinta studentilor regulile !i reglement$rile sale, programul
obisnuit de lucru, codul de conduit i regulile de confiden ialitate;
- întocmeasc un contract sau document echivalent pentru plasament în concordan
cu reglement rile legisla iei na ionale;
- desemneze un mentor pentru a consilia studen ii, pentru a-i ajuta în scopul integr rii
în mediul rii gazd i pentru a le monitoriza progresul în formarea profesionala;
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În cazul în care institu ia de înv mânt superior este integrat într-un consor iu, angajamentele ei pot fi
împ r ite cu organiza ia coordonatoare a consor iului
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-

asigure sprijin practic când este necesar, s verifice asigurarea sociala si de sanatate
i s faciliteze în elegerea culturii rii gazd ;

Studentul se oblig$ s$:
- se supun$ acordului negociat pentru plasamentul sau i s fac tot ce-i st în putin
pentru a realiza plasamentul cu succes;
- respecte regulile !i reglement$rile organiza iei gazd , programul obisnuit de lucru,
codul de conduit i regulile de confiden ialitate;
- comunice cu institu ia de origine în leg tur cu orice problem ori schimbare
referitoare la plasament;
- întocmeasc$ un raport în formatul cerut de institutia de origine i s -l prezinte
acesteia, insotit de orice alte documente doveditoare solicitate, la finalul
plasamentului.
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