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Komisja Europejska przyznaje niniejszq Korte:
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PAPIESKI WYDZIAL TEOLOGICZNY WE WROCLAWIU
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Instytucja zobow lazuj e sie do przest rzegania nastepuj acvch zasad:
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po zakoriczenl u okresu mobi tnosci
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+ pelneqo respektowania zasad niedyskryminacji ustalonych w programie

i zapewnienia uczestnikom pcchodzacvrn z

roznvch srodowisk r6wnego dostepu do programu i r6wnych rnozliwcscl korzystania z jego oferty;

+ zapewnienia pelneqo uznania przyznanych punkt6w zaliczeniowych w ramach wszystkich pornvslnie ukoriczonvch zaj~c
za granicq oraz, w rniare rnozuwcsci, praktyk zagranicznych (punkt6w ECTS lub punkt6w zaliczeniowych przyznanych
w por6wnywalnym do ECTS systemie); uwzqlednienia pornvslnie ukonczonvch zajec za granicq/praktyki zagranicznej w
jego dorobku w uczelni macierzystej (w suplemencie do dyplomu lub por6wnywalnym dokumencie);

+ niepobierania od student6w przvjezdzajacvch w ramach rnobilnosci w celu gromadzenia oslaqniec (credit mobility)
zadnvch oplat za nauke, rejestrarje, egzaminy ani korzystanie z laboratori6w lub bibliotek.
Instytucja zobowiqzuje si~ r6wniei do:

+ uznania wszystkich dzlalan studenta wymien ionych w porozumieniach 0 programie studi6w/praktyki - pod waru nkiem
ich pornvslneqo zrealizowania - za czesc skladowa programu ksztalcenla prowadzqcego do uzyskania dyplomu uczelni
macierzystej;
•
'" terminowego przekazania przvjezdzajacvrn uczestnikom rnobilnosci oraz ich instytucjom macierzystym, na koniec
okresu rnobllnosci, pelneqo i dokladneqo wykazu zaliczen:

+ wspierania reintegracji powracajqcych uczestnik6w rnobllnosci oraz umoiliwiania im wykorzystania uzyskanych
doswiadczeri dla dobra instytucji i innych student6w/pracownik6w;
+ uznania dzialari dydaktycznych i szkoleniowych podjetvch przez pracownik6w podczas okresu mobllnosc: zgodn ie z
wczesniej zawartym porozumieniem;

- w przypadku rnobltnoscl edukaeyjnej 
przed rozpoczeciern okresu mo bilnosct
+ publikowania na swojej stronie internetowej oraz regularnego aktualizowania katalog6w przedmiot6w na dluqo przed
rozpoczeciern okresu mobttnoso, aby zapewnlc przejrzvstosc informacji dla wszystkich zainteresowanych i urnozllwlc
studentom - kandydatom do wyjazdu - merytorycznego wyboru przedmiot6w w ramach ksztakenia za qranica ,
+ realizowania rnobilnosct w oparciu 0 zawarte uprzednio umowy rnledzvinstvtucjonalne . Umowy te okr eslaja role i
obowlazkt kaidej ze stron i zobowiazuja je do przestrzegania uzgodnionych kryteri6w jakosriowvch stosowanych
podczas naboru kandydat6w, przygotowania uczestnik6w rnobilnosci , ich przvjecia w instytucji zagranicznej ora z
integracji z lokalna spolecznoscia,

+ zapewnienia uczestrukorn rnobltnoscl dobrego przygotowania do wyjazdu, w tvrn przygotowania jezvkoweqo
pozwalajqcego na osiaqniecie odpowiedniego poziornu bieqlosrt;
+ realizowania rnobilnoscl edukacyjnej student6w i pracownik6w na podstawie przygotowanych i zatwierdzonych przed
wvjazdern porozurnien (0 programie studi6w/praktyki w przypadku student6w oraz 0 programie nauczania/szkolenia w
przypadku pracownik6w), uzgodnionych przez instvtucje wvsvlajaca, przvjrnujaca i uczestnik6w rnobilnosci:
+ zapewnienia wvjezdzajacvrn i przvjezdzajacvrn uczestnikom mobilnosci
jest ona wymagana ;

pornocv zwiazanej z uzyskaniem wizv, jeieli

+ zapew nienia wvjezdzajacvrn i przvjezdzajacvrn uczestnikom rnobilnosrl pomocy zwia zanej z uzyskaniem ubezpieczenia,
je ieli jest one wymagane;

- w przypadku udzial u w europejskich i rniedzvnarodowvch projektach wspol pracv 
+ zadbania 0 to , by podejmowana wsp6lpraca prowadzila do trwalvch rezultat6w przynoszqcych korzv sci wszystk im
partnerom ;
y

udzielania odpowiedniego wsparcia uczestniczqcym w projektach pracownikom i studentom;

+ wykorzystywania rezultat6w proje ktow w taki sposob, aby zapewnic jak najwiekszv ich wplvw na indywidualnych
uczest nik6w i instytucje, jak r6wniei pop ierania wzajernnej wymiany wiedzy i doswiadczen w obrebie szers zej wsp6l noty
akademickiej;

- w celu propagowania informaej i 
+ zarn ieszczen ia niniejszej Karty wra z z deklaracjq pol ityki uczelni Erasrnusa w eksponowanym miejscu na stro nie
internetowej Instytucji;

+ konsekwentnego prornowania dzialan podejmowanych w prograrnie i ich rezultat6w

Wimieniu instvtucji przvjm ujr;do wodomosc; ze wdrot onie postonowier7 Kortv br;dzie monitorowone przez Komisj £; Europejskq
i ze noruszenie ktore)kotwiek z wvze! wymienionych z050d tub ktoregokotwiek z zobowiqzon tnoze otowadz« do onutowonio
Kot tv paez Kornlsjr; Europe)skq.

+ zapewnienia przyjezdiaja,cym uczestnikom rnobilnoso wsparcia zwiazaneqo ze znalezieniem zakwaterowan ia ;

- Podpis

podczas okresu rnobilnosci
+ zapew nienia r6wnego traktowania student6w i pracownik6w miejscowych oraz przvjezdzajacvch uczestnik6w rnob ilnosci
pod katern akadernickim i VI odniesien iu do lnnvch'swiadczonvch usluq;

+ wlaczenia przvjezdzajacvch ucze stnik6w mobilnosct do codziennego zvcia instytucji przyjrnujqcej ;
+ of erow ania przvjezdzajacvrn uczestnikom mobltno sci odpowiedniego doradzt w a i w sparcia;
+ udzielania przvjezdzajacvrn ucze stnikom rnobllnosci odpowiedniego wsparcia jezvkoweqo:
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