
ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027
The European Commission hereby awards this Charter to:

UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI

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 with 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, including during blended 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
projects 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 fewer
opportunities in the Programme.

• By promoting civic engagement and encouraging students and
staff to get involved as active citizens before, during and after
their participation in a mobility activity or cooperation project.

WHEN PARTICIPATING IN MOBILITY ACTIVITIES
Before mobility

• 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 well-informed
choices about the courses they will follow.

• Publish and regularly update information on the grading system
used and grade distribution tables for all study programmes.
Ensure that students receive clear and transparent information on
recognition and grade conversion procedures.

• Carry 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.

• 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 staff 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 students are aware of their rights and obligations as
defined in the Erasmus Student Charter.

During mobility
• Ensure equal academic treatment and the quality of services for

incoming students.
• Promote measures that ensure the safety of outgoing and incoming

mobile participants.
• Integrate incoming mobile participants into the wider student

community and in the Institution’s everyday life. Encourage them
to act as ambassadors of the Erasmus+ Programme and share their
mobility experience.

• Provide appropriate mentoring and support arrangements for
mobile participants, including for those pursuing blended mobility.

• Provide appropriate language support to incoming mobile
participants.

After mobility
• Provide incoming mobile students and their sending institutions

with transcripts of records containing a full, accurate and timely
record of their achievements at the end of the mobility period.

• Ensure the inclusion of satisfactorily completed study and/or
traineeship mobility activities in the final record of student
achievements (the Diploma Supplement).
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LISTINA PROGRAMU ERASMUS PRO
VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2021–2027

Evropská komise oblast uděluje tuto listinu:
UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI

Instituce se zavazuje:
• Plně respektovat zásady nediskriminace, transparentnosti a

inkluzivnosti stanovené v programu Erasmus.
• Zajistit rovný a spravedlivý přístup a příležitosti pro stávající i

budoucí účastníky ze všech prostředí, se zvláštním zřetelem na
začlenění osob s omezenými příležitostmi.

• Zajistit plné automatické uznání všech kreditů (na základě
evropského systému přenosu a akumulace kreditů – ECTS)
za všechny úspěšně dosažené výsledky během období studia /
odborné přípravy v zahraničí, včetně kombinované mobility.

• Od příchozích mobilních studentů nevyžadovat v rámci mobility
k získání kreditů žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky,
přístup do laboratoří nebo knihoven.

• Zajistit kvalitu činností v oblasti mobility a projektů spolupráce v
průběhu podávání přihlášek a provádění.

• Uplatňovat priority programu Erasmus prostřednictvím těchto
opatření:
• Podniknout nezbytné kroky k zavedení digitálního řízení

mobility v souladu s technickými normami iniciativy „evropská
studentská karta“.

• V rámci všech činností souvisejících s programem podporovat
postupy šetrné k životnímu prostředí.

• Podporovat účast osob s omezenými příležitostmi na programu.
• Podporovat občanskou angažovanost a vést studenty a

zaměstnance k tomu, aby se zapojovali jako aktivní občané před
svou účastí na projektu mobility nebo spolupráce, během své
účasti i po jejím skončení.

PŘI ÚČASTI NA ČINNOSTECH V OBLASTI MOBILITY
Před mobilitou

• Zajistit, že výběrová řízení na činnosti v oblasti mobility budou
spravedlivá, transparentní, soudržná a zdokumentovaná.

• V dostatečném předstihu před zahájením období mobility
zveřejnit a pravidelně aktualizovat katalog kurzů na internetu,
tak aby byl pro všechny strany transparentní a aby mobilním
studentům umožnil kvalifikovaně se rozhodnout, které kurzy
chtějí absolvovat.

• Zveřejnit a pravidelně aktualizovat informace o používaném
systému hodnocení a tabulky hodnocení pro všechny studijní
programy. Zajistit, že studenti obdrží jasné a transparentní
informace o postupech uznávání a převodu hodnocení.

• Realizovat mobilitu za účelem studia a výuky výhradně v
rámci předchozích dohod mezi institucemi. Tyto dohody stanoví
příslušné úlohy a povinnosti stran a jejich závazek používat stejná
kritéria kvality při výběru, přípravě, přijímání, podpoře a integraci
mobilních účastníků.

• Zajistit, že vysílaní mobilní účastníci jsou dobře připraveni
na svou činnost v zahraničí (včetně kombinované mobility)
prostřednictvím činností zaměřených na dosažení nezbytné úrovně
jazykových znalostí a na rozvoj jejich mezikulturních kompetencí.

• Zajistit, že mobilita studentů a zaměstnanců vychází ze studijní
smlouvy v případě studentů a z dohody o mobilitě v případě
zaměstnanců, které byly mezi vysílající a přijímající institucí nebo
podnikem a mobilním účastníkem podepsány předem.

• Poskytnout příchozím mobilním účastníkům aktivní podporu při
hledání ubytování.

• V případě potřeby poskytnout přijímaným i vysílaným mobilním
účastníkům pomoc se získáním víz.

• V případě potřeby poskytnout přijímaným i vysílaným mobilním
účastníkům pomoc při získání pojištění.

• Zajistit, že studenti jsou obeznámeni se svými právy a povinnostmi
stanovenými v Erasmus Chartě studenta.

Během mobility
• Zajistit rovnocenné akademické zacházení a kvalitu služeb pro

příchozí studenty.
• Prosazovat opatření k zajištění bezpečnosti vysílaných a

přijímaných mobilních účastníků.
• Začlenit příchozí mobilní účastníky do širší studentské komunity

a do každodenního života instituce. Podporovat je v tom,
aby působili jako ambasadoři programu Erasmus a sdíleli své
zkušenosti v oblasti mobility.

• Poskytnout mobilním účastníkům, včetně těch, kteří využívají
kombinovanou mobilitu, náležité mentorství a podporu.

• Poskytnout příchozím mobilním účastníkům odpovídající
jazykovou podporu.
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This electronic receipt is a digitally signed version of the document submitted by your 
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