
KARTA ERASMUSA DLA
SZKOLNICTWA WYZSZEGO 2021 -ż027
otrzvmuje ninieiszą Kartę przyznaną przez Komi§ję Europejską:

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAIĄ/ODOWA W TARNOWIE

§ię do p.7c§trzcganiż nn§tępującyśh Zt.§ad:

zasad nied_vskrynlirracji, p1,7cjrrystości i

Tn§tvtucja

pclncgo
\Ą{ączenia

obecnym

osiągnięć (
punktó\ł -

nobilności

żadnych

lłeczne3o okeślonych \\ programjc Erasmus*;
rówrrego i sprarr icdli \!ego dostępu do programu
prz)-szł},m uczestnikonr nię7ależric od ich

a takźe Zwracania sżcżcgólnęj uwa8i na Ę,łączenie
osób o mniejsz,"-ch szansach:
pcłncgo automa§czne8o L]znawanja \\s7-\slkich
oparciu o europejski sj/stcm transt'efi i akumulacji

spra\\iedli$}ch. plz!, jru} sry-cb. spójnych i
procedul dot"vczących \q,boru uc7estnikÓ\ł:

oraz re8ulaIneso aktuitiiżo\!źrnia katalogów
prl(J rulpu§/!(ilJm mubilnl,ścl, celcln zaperrnrenia

il)lorml.ii rr \/^J sll lln zaintere.orrany,n i

§tudcnlon - kand\daton clo rłllirvdu
\\Jbofu pżedmiolÓ§, lv lan1ach ksźałcenla Za

i regulamcgo aktualizol\ania inlbnnacji o
systemie ocęn omz tŃel rozkładu ocen w odnięsieniu

progTamów studiów; zapcwnienią ab.v studenci
jasne i pźcjrz)ste intbrrnacjc na 1emat procedul

uznawanla i przeliczania ocen;

. zapeu,nierria rłlsokiej jakości dzia}ań rl rarnach projektóu
mobilrrości oriź projcktó\\ rvspółpfac}, na kazdlnr elapic ich
tcalizacji;

. wdrażania priontelo\tJch 7ałożcń prosramu Erasmus+ poprzeżi
. podjęcie działań niezbędnvch do \ł,drożenia c),frow},ch

roz\łi€a]i \ł, zakresie zarząd7ania mobilnoŚcią_ ugodnie ze
standafdarnj teclmicznvmi inicjatylr:v doq czącej crrropejskiei
legi§macji §tudcnckieil

. propagowanie pri{znych dla środo\iska praĘ,k we
v,szystkich dzia|aniach 7\\'iąZanych Z programen,i;

. 7achęcanić do udżiałI \\, programie osób o mnicjsrych
§Zansach:

! propa8owallie za.rn8.1żo\\ania obyu,atęIskiego i zachęcanie
stud§ntów i pracownikólv do aktJrvności obywirtelskiej na
Ws7\,stkich clapach ptojekórv mobilności lub projcktó\f
Ę,spółprac): pźed lvzięciem udziału. !v trakcic rcalizacji i po
zakończenitt:

.7ape\lnicnia dobrcgo przl,gotorvania rvyjezdźającl'ch
indlrvidualnych uczestniló$ mobilności. \\ Bln mobilności
mieszanei. przez podejmovanie działań mających na celu
osiągnięcic pr7c7 nich niczbędnego poziomu biegłości jęrykorłej
i roz\\iianic konlpetencii lniędzy_'kulturolr_.lch;

. Zagwarantowania, aĘ mobilnoŚĆ studentÓ\ł i pruco\Ąr]ików byla
re?lizou,ana na podsla\\,ie porozumicń o pro8ranie stlrdió\V
plulrlki rr plzlpaLllu cluJcnLó\! or!,/ pnrozumien o rrrnFrarnle
nau.7aniils7kole ia rł, pr4,-padku pmcownikó\ł,- kóre będą
Zat,tł,icrdżone przcd wljazdem plzez ins!}1ucje wys;łające i
pr4jmujące oru przez uczestnikriw mobilności;

. zape\Wienia prąacżdżając),m uc7cst ikom mobilności
a}rtylvncgo r,rsparcia podczas pos7xki,lvania zak\.latcrowaniai

. 7ape§fi ienia 1\Meźdżaj.}cyfi i prz.vieżdzaiącym uczeslnikom
mobilności po loc} Zlviązanej z uz_vskarriem \\ ir],. je7e Ii jcsl on a
wyl]}agana:

. 7ape\§nicnia \D,ieżdżaiąc}m i prz}ljeźdzając}nr uczesluikonl
mobilności pomocy z\\,iąanej z uzl,skanienl ubezpi€czenią ieżcli
icst ono 1ryma8ane:

. zag\larantowania, ab} studenci z ali swojc p.a\ł,a i obo\\,iązki
ol,rę;lone \ł Kiu,cie sluJśnla Flaslnu5i.

u4,skan,v'-ch Za €lekly uc7enia się żdob}te
podczas nauki,/prakĘki/stażu za granicą w t].m podcza§

od snrdentów plzyjEżdż^jącyń (crędit mobility)
za naŃę, rejestrację, €gzaminy ani kofzystanię z

lub bibliotek;

PRZYPADKU UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH W ZAKRES]E MOBILNOSCI
nłobilności

mobilności \ł- cclu studiorriarria orirz rl
celu
ramach

zajęć dydakycznych wyłącmic \\,
wcżeśniej ufi ó\\, miQdzyjns§t cjonalnych.

odpo\łiednio rolę i oborł,iązki każdej ze
,/,ł\\ iśrając) ch zoborłlayanie Jo przeittzegania
kry.tcriów jakościou}ch podczas naboru

prz),8o1o\ł,ania LrczesltlikÓ\\ nObiInoŚci_ ich ohsługi
żagrUlicznej oraz wspielanid i intcgracji z 1okalną

do



\Y tralicie

pod kątcn
usłu8l
dolożenia

ins§Tucji
podjęcia

ró$,nego traklou,ania pŁ} ieźdżając_,-ch srudenióu,
i w odnię§ięniu do jakości świadczonych

*arań, aby Zap€Wnić hezpieczeńst§,o
i prżljeżdżaj ącym uczeslnikom lnobilności:

pr,,]je,/d/eja.} .h ll,,./c§ln;kó§ lllobillltli, i ze

stltdencką oraz rł,łąr:zenia iclr q, codżienne życie
Zachęcania uc7cstrlikó\\, mobilności do

an]basaclofó\ł progIanru l]rasmlrs+ i dzielenia się

z pobytu 7a granicąj

mot}ilności

pr7eka7ania prz},ieżdżającyrn studentolrr -

mobilności oraz iclr instytucjom racierz_vslynr.

mobilności, pełnego, dokładne8o i akfualnego
obejmując€go wszystkię osi€nięcia w naucę;

zape$nienia uczestnikom mobilności odpo\\icdnicgo dorad/Wa
i 'sparciil. lównieź osobom uczestnicząc)ln v mobilności
micszanej:
udzielania prz!:ieżdźając},fu uczestnikom mobilności
odpowicdnie8o 1vspaf cia jeryko\łe8o;

. u\łżględnicnie ponl_vślnie Zalicżonych 7a granicą przednriolÓ$l'
kutsów/prakry-ki,/staźu zagranicznego do dorobku sludctlta \\,

uczelni macier4,stej (rr, suplcnrencie do d},plonrrr):
. zachęcania ltczcstnikó\\, mobilności do podejmorłania roIi

ambasadolów plo8rarnu Era_smus+, propa8o\lania korzyści ż
mobilnoŚci oraz an8źLlżo$ ania się w tNorzcnie społecznoŚci
s!),pend).,st(i1! Erasmusa. a takźc \1,spierania ich }v lych
dżiałaniach:

. Zapel\nienia uznania d7ia]ań dydakty,cznl,ch i szkolcniolłJ,ch
podję§ch przez pracowników podcżas mobilności żgodnic 7
wcżeŚniej Zalvarlą umową l\yjażdową i Z8odnic 7e slrategią
inslylucjonalną:

a

odb.vcia
punktÓl\r

\\ykazu
óy punkty ECTS zdoblte Za efekty ucżenia się

podczas nauliii'prakiyki/stalżu Za 8raricą \Ą t)in podczas

Z8odnic
micsżancj. był] \Y pełni i autonat)czn;!'uzna\ł,ane
za§a y]1 porozumieni€m o pro8ramie sludióu,/

i porw*ierdzone w rr,ykazic 7aliczeńl zświałlcjzenin
bezzrvlocznego p.Zęniesienia tych

dorobku studenlą rvIiczania ich do osiągnięć/zaliczcń
do ukończ€nia śtudiów bez u!.magania od sfudenta
dodalkorłych prac trrb oceni atalcże u$idocz ema
osiągnięć/zaliczęń studenta oraz w suplemencie doichw

dyplomu;

WPRZYP DKU UDZIAŁU W EUROPEJSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH WSPÓLPRACY
aĘ współpraca przyczyniała się do ręalizacji . zadbania o to. bl,podejmorvale dzialania w zakresie rvsptiłprac)

prcrrvadzil1, do trwal],,ch rezu]tatów:. pż_vnosżącl,ch korz,r.Ści

\\,sł-Stkint parmerom :

. /acllęctLnia Jtl Jziul:,n \! Id]rach l\/Jj<lnnś!U Ll\/(lr,a \i§
i v)...korż}s§Wania rezultatów projckló§ \! t8ki sposób,
ab), zape\ł,nić ich .iak naj§ięksry wp\rv na indlrlidualn,""ch
uczestników. innc ucżestnicząoe insĘ,tuc_ić. jak lÓ*nież szcrszą
wspólnotę akaderrlicką:

stralegii
lnożliwośoi olerowanych \!, ramach projektólv

oraz uduielania pfaco\ł,nikom j studentom
takimi działaniami odpowieibięgo wspalcia na

ich realizacji:

DO CELÓW REALIZACJ] I MONITOROWANIA
aby długotęrminowa strat€gia ins§łucjonaba .,ykorrysrF§ania\!1].7n]ch 1]L'LL]=orżźsalllooccn\fdIIi.. aby

7apc$niĆ pełne \ł,d.ożenie zasad niniejs7cj Kart_v:
. re8ularne8o pronto\\,ania działań podejmorvarryclr rv ramach

pro€ramu Erasmus+ i ich ]l7.ultatÓ\ł,:
. zamieszczenia nlnięJszęl Kalt}'-. \łraŻ z dęklaracją poiiryki

Erasmusa u cksponowan),m miejscu na sh,onic interneto\łej
]nsł*nrcji oraz lve 1ł,sz},slkioh inn_vch kanałach infb.mac},il1_""ch-

w stosunku do celów i priorr.fetów programu
opisana w deklalacji polityki Eraśmlsa;

Ą zasad1, okleś]onc § Karcie b),b dobr7e
i stosowarre prze1 placownikó\, na \\,sZ:-s!kich

insłtucjj;

InsĄlucia do viadomości, że |,dr1żd ie postdnowień Kdrt!- będzie nlanitaro]|ane pźeŻAqe cję Narodovq pfoglanlu Erasmus- iZe
ż 1l)1ż?j \|yn]ienionlcll zasud lLlb klóregokoh|,ieL z zobov,iqzdli może provlJdzić do anulondia Kon)^ przez Kot]liśję

l|uropej s ką.
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