
Departament Tematyczny 
Polityki Strukturalne i Spójności

PL

STUDIUM

KULTURA I EDUKACJA

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW 

PARLAMENT EUROPEJSKI
Dyrekcja Generalna ds. Polityk Wewnętrznych Unii

07/09/2005



 



Dyrekcja Generalna ds. Polityk Wewnętrznych Unii 
 

Departament merytoryczny ds. polityki strukturalnych 
i polityki spójności 

KULTURA I EDUKACJA 
 
 
 
 
 
 
 

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW 
 
 
 
 
 
 
 

OPRACOWANIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/B/CULT/ST/2004-010  07/09/2005 
 
 
PE 361.212 PL 

 
P A R L A M E N T  E U R O P E J S K I  

 



 
 
Niniejsze opracowanie zostało zlecone przez Komisję Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. 
 
 
Dokument ten został opublikowany w następujących językach: 
-oryginał:EN; 
-tłumaczenia: DE, EL, FR, PL 
 
 
Autorzy: Dr Ute LANZENDORF oraz 
 Prof. Dr Ulrich TEICHLER 
 Ośrodek Badań nad Kształceniem Wyższym i 

Zatrudnieniem  
 Uniwersytet w Kassel, Niemcy, 
 We współpracy z Dr. Jakiem Murdochem 
 Europejski Instytut Edukacji i Polityki Społecznej 
 Paryż, Francja. 
 
 
Urzędnik odpowiedzialny: Constanze ITZEL 
 Departament merytoryczny ds. polityki strukturalnych i 

polityki spójności 
 RMD 06J040 
 B-1047 Bruksela 
 Tel.: +32(0)2 283 22 65 
 Faks: +32(0)2 284 69 29 
 E-mail: constanze.itzel@europarl.europa.eu 
 
 
Tekst został ukończony w 2005 r. 
 
 
W celu otrzymania kopii dokumentu prosimy o kontakt za pośrednictwem:  
- E-mail: ipoldepb@europarl.europa.eu 
- Strony intranetowej: http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/lang/en/pid/456  
 
 
Bruksela, Parlament Europejski, 2005 r. 
 
 
Opinie przedstawione w niniejszym dokumencie są prywatnymi opiniami autora i nie muszą 
odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego. 
 
 
Powielanie i tłumaczenie w celach niekomercyjnych jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, 
uprzedniego zawiadomienia wydawcy oraz przekazania mu egzemplarza publikacji. 



 
Dyrekcja Generalna ds. Polityk Wewnętrznych 

 
Departament merytoryczny ds. polityki strukturalnych 

i polityki spójności 

KULTURA I EDUKACJA 
 
 
 
 
 
 

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW  
 
 
 
 

OPRACOWANIE 
 
 
 

Skrót: 
W publikacjach dotyczących polityki UE podkreśla się potrzebę poprawy ogólnej 
międzynarodowej mobilności w edukacji zarówno w wymiarze ilościowym, jak i 
jakościowym. W tym kontekście celem studium jest dostarczenie aktualnych informacji 
na temat mobilności studentów i uczniów w ramach kształcenia wyższego, średniego i 
zawodowego.  
W studium zbadano, jaki jest poziom mobilności studentów i uczniów pod względem 
przyjazdów z poszczególnych Państw Członkowskich i wyjazdów z nich. Studium 
zawiera analizę oraz porównanie pod względem efektywności i skuteczności krajowych 
środków służących wspieraniu mobilności uczniów i studentówW dokumencie 
przedstawiono również wskaźniki umożliwiające dokonanie jakosciowej oceny krajowych 
środków wsparcia. Wreszcie, w studium zawarto zalecenia dotyczące strategii wspierania 
mobilności zorientowanej na uzyskanie maksymalnej skuteczności. 
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Streszczenie 
 
 
W styczniu 2004 r. sprawozdanie przedstawione w związku z zaleceniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 2001 r. w sprawie mobilności studentów, osób przechodzących 
szkolenia, wolontariuszy oraz nauczycieli i szkoleniowców wykazało, że ogólna sytuacja w 
zakresie promowania mobilności nie uległa w ostatnich latach poprawie. W odniesieniu do 
sytuacji w poszczególnych Państwach Członkowskich, jak również na szczeblu europejskim, w 
sprawozdaniu stwierdzono, że mimo postępów odnotowanych w wielu dziedzinach, 
„kompleksowe strategie na rzecz ułatwienia i aktywnego promowania mobilności stanowią 
raczej wyjątek niż normę, a w wielu dziedzinach osiągane rezultaty są daleko niewystarczające 
w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania” (str. 3).  
 
Dostrzegając potrzebę podejmowania świadomych decyzji politycznych oraz uwzględniając 
ogólne tendencje w przyjmowaniu zintegrowanego podejścia wobec mobilności w edukacji, 
Parlament opracował studium „Mobilność studentów i uczniów w ramach kształcenia 
wyższego, średniego i zawodowego”, ktore skupia kompleksowe dane oraz dokonuje ich 
całościowej analizy. Ponieważ w studium analizowany jest głównie szczebel krajowy 
(NATional) oraz mobilność (MOBility) uczniów i studentów, w tytule studium, przyjęto 
akronim NATMOB. W niniejszym studium uszeregowano i poddano analizie dostępne 
informacje na temat:  

 poziomu mobilności uczniów i studentów wyjeżdżających do poszczególnych Państw 
Członkowskich, oraz wyjeżdżających z, nich, 

 środków podejmowanych przez poszczególne Państwa Członkowskie na rzecz 
wspierania mobilności w trzech sektorach edukacji objętych analizą studium.  

 
W celu uzupełnienia i poprawy jakości dostępnych informacji przeprowadzono dodatkowe 
badania statystyczne. 
W ramach podsumowania, w studium dokonano porównania różnych rodzajów środków 
przedsięwziętych na rzecz wspierania mobilności studentów i uczniów pod względem ich 
efektywności i skuteczności. Poza tym w studium wyodrębniono wskaźniki porównawcze do 
oceny środków podejmowanych przez poszczególne kraje. Wreszcie, określono, jakie środki 
powinny stanowić podstawę strategii na rzecz mobilności zorientowanej na uzyskanie 
maksymalnej skuteczności.  

1. Przegląd sytuacji w dziedzinie mobilności uczniów i studentów przyjeżdżających do, 
Państw Członkowskich oraz wyjeżdżających z nich 

Najlepsze dostępne dane dotyczące ogólnej mobilności studentów i uczniów w poszczególnych 
Państwach Członkowskich zostały pozyskane z baz danych Eurostatu i UNESCO oraz dzięki 
badaniom statystycznym przeprowadzonym na potrzeby studium NATMOB przez krajowe 
urzędy statystyczne. Zebrano również dane dotyczące udziału w programach wspierania 
mobilności finansowanych ze środków Unii Europejskiej i krajowych, na podstawie bazy 
danych programu Socrates/Erasmus, ankiety przeprowadzonej z udziałem krajowych agencji ds. 
programów Leonardo i Comenius oraz wyników ankiety przeprowadzonej w krajowych 
agencjach działających na rzecz promowania mobilności.  
 
W odniesieniu do ogólnego poziomu mobilności, w przypadku większości Państw 
Członkowskich UE dostępne są jedynie dane dotyczące studentów zagranicznych (wyjątek 
stanowi osiem państw Członkowskich, które dysponują bardziej rzetelnymi danymi w zakresie 



Mobilność studentów i uczniów 

PE 361.212 iv

kształcenia wyższego, oraz siedem Państw Członkowskich, które udostępniają takie dane 
odnośnie kształcenia średniego i zawodowego; zob. także mapę nr 1). Generalnie, dane 
dotyczące studentów zagranicznych zawyżają liczbę studentów przyjeżdżających do Państw 
Członkowskich, ponieważ istotną grupę wśród takich studentów stanowią obcokrajowcy osiadli 
na stałe w danym państwie w charakterze migrantów. W odniesieniu do kształcenia wyższego, 
ostatnie studium opracowane na podstawie danych z siedmiu państw Unii Europejskiej 
wykazało, że około 50% studentów w wieku co najmniej 18 lat posiadających obce 
obywatelstwo zamieszkiwało w danym kraju przed podjęciem studiów wyższych. W niniejszym 
studium stwierdzono, opierając się przykładzie siedmiu państw członkowskich, że w przypadku 
kształcenia średniego i zawodowego, mobilni studenci zagraniczni stanowią jedynie około 
jednej trzeciej ogólnej liczby studentów zagranicznych.  

W odniesieniu do ogólnego poziomu mobilności w ramach kształcenia wyższego, w wyniku 
porównania najlepszych dostępnych danych krajowych dotyczących roku akademickiego 
2002/03 i 2003/04 ustalono, że: 

 Około trzech czwartych z prawie 1 mln przyjezdnych studentów w Państwach 
Członkowskich UE pochodzi z państw spoza UE. Liczba studentów przyjezdnych jest 
szczególnie znacząca w czterech państwach członkowksich, w których odpowiada ona 
ponad 10% ogólnej liczby studentów miejscowych.. Największą liczbę takich 
studentów mają kolejno Cypr, Austria, Wielka Brytania i Francja. W dalszej kolejności 
są to Dania i Niemcy, gdzie odsetek wynosi nieco poniżej 10%. Szczególnie niski 
poziom mobilności, pod względem przyjeżdżających studentów, obserwowany jest 
natomiast w Grecji, Włoszech, Hiszpanii, krajach nadbałtyckich, Polsce, Słowacji i 
Słowenii (zob. także mapę nr 2). 

 Grupa studentów wyjeżdżających z Państw Członkowskich wynosi ogółem ok. 450 
000. Prawie trzy czwarte z nich wyjeżdża do innych państw UE. Jak pokazuje mapa nr 
3, państwa o stosunkowo dużej liczbie wyjeżdżających studentów w relacji do liczby 
studentów miejscowych to kolejno Cypr, Grecja, Irlandia, Słowacja, Słowenia, Malta i 
Austria. 

 Jak pokazuje mapa nr 4, dwanaście Państw Członkowskich jest importerem netto 
studentów. Największa przewagę w liczbie studentów przyjeżdżających nad 
wyjeżdżającymi odnotowano jak dotąd w Wielkiej Brytanii (gdzie tych pierwszych jest 
ponad ośmiokrotnie więcej niż tych drugich), następnie zaś w Niemczech. 

 Wśród krajów będących eksporterami studentów netto wyróżniającymi są: Litwa, 
Słowacja i Grecja. Na Litwie liczba wyjeżdżających studentów przewyższa prawie 
ośmiokrotnie liczbę studentów przyjeżdżających.  

 Stosunkowo niewielu przyjezdnych studentów w Państwach Członkowskich UE 
podejmuje studia inżynieryjne lub na pokrewnych kierunkach. Jedynie w 11 państwach 
inżynieria, produkcja i budownictwo należą do jednego z trzech najczęściej 
wybieranych przez studentów kierunków studiów. 

 
W odniesieniu do udziału studentów uczelni wyższych w programie Socrates/Erasmus, na 
podstawie danych dotyczących roku akademickiego 2003/04 można stwierdzić, co następuje: 

 W powyższym roku akademickim w programie Erasmus wzięło udział jedynie 135 000 
studentów. Prawie połowę z nich stanowili Francuzi, Niemcy, Hiszpanie i Włosi. Wraz 
z Wielką Brytania powyższe cztery kraje gościły także najwyższą bezwzględną liczbę 
studentów Erasmusa. 
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 W porównaniu z liczbą studentów uczelni wyższych, wyjeżdżający studenci Erasmusa 
stanowili relatywnie dużą grupę w Austrii, Finlandii, Belgii, Republice Czeskiej, 
Malcie, Luksemburgu i Hiszpanii.  

 Liczba przyjezdnych studentów Erasmusa w porównaniu z liczbą studentów wyższych 
uczelni była relatywnie wysoka na Malcie i w Irlandii, natomiast niska m.in. w krajach 
Europy Wschodniej.  

 Jedynie siedem z 25 Państw Członkowskich UE - Wielka Brytania, Malta, Irlandia, 
Dania, Holandia, Finlandia i Hiszpania, było importerami netto studentów Erasmusa 
Pozostałe państwa wysłały więcej studentów Erasmusa niż same przyjęły. 

Ze względu na bardzo mało rzetelne dane statystyczne dotyczące ogólnej mobilności w ramach 
kształcenia na poziomie średnim i zawodowym, nie było możliwości przeprowadzenia analizy 
porównawczej w tym zakresie. W odniesieniu do udziału w europejskich programach na rzecz 
mobilności w ramach kształcenia na poziomie średnim i kształcenia zawodowego (programy 
Comenius i Leonardo), ustalono, co następuje: 

 W roku akademickim 2003/04 w projektach językowych realizowanych w ramach 
programu Comenius uczestniczyło prawie 15 000 studentów. Państwa, które jak dotąd 
wysyłały najwięcej studentów w ramach Comeniusa to kolejno Francja, Włochy, 
Hiszpania, Niemcy i Polska. Wysłały one około dwóch trzecich studentów Comeniusa 
z Państw Członkowskich UE. Jednak wśród wyżej wymienionych krajów tylko w 
Polsce odnotowano wzrost tej liczby w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

 W przypadku programu Leonardo, w roku akademickim 2003/04 Państwa 
Członkowskie wysłały jedynie ok. 17 500 studentów. Ponad połowa z nich pochodziła 
(w kolejności malejącej) z Niemczech, Hiszpanii, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii. 
We wszystkich tych państwach oraz w większości pozostałych państw liczba 
uczestników zwiększyła się w porównaniu z poprzednio badanym okresem. 

 Większość Państw Członkowskich UE to eksporterzy netto w ramach programu 
Leonardo. Dziesięć państw importujących netto stanowią Belgia, Cypr, Dania, 
Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Malta, Szwecja i Wielka Brytania. 

2. Krajowe środki wspierania mobilności studentów 

Podejmowane na szczeblu krajowym środki wspierania mobilności w ramach kształcenia 
wyższego, średniego i zawodowego realizowane są w ramach trojakiego rodzaju: 

 Wspólne programy działania opracowane przez państwa europejskie w ramach 
współpracy międzynarodowej, w szczególności procesu bolońskiego w zakresie 
kształcenia wyższego oraz procesu kopenhaskiego w zakresie kształcenia i szkoleń 
zawodowych. Do pierwszej kategorii zaliczane są również inicjatywy i konwencje 
uzgodnione pod auspicjami Rady Europy, UNESCO oraz pozostałych agencji 
międzynarodowych. 

 Różne Wspólnotowe Programy Działania, z których największe to programy Socrates i 
Leonardo da Vinci. 

 Działania podejmowane w celu realizacji konkretnych celów polityki krajowej, nie 
związane bezpośrednio z powyższymi ponadnarodowymi programami działań. 

 
Na potrzeby studium NATMOB dokonano zestawienia niedawno przedsięwziętych środków 
krajowych w poszczególnych krajach UE. Zestawienie to opiera się na krajowych 
sprawozdaniach dla Komisji, krajowych sprawozdaniach dla sieci Eurydice, sprawozdaniu 
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Eurydice w sprawie realizacji procesu bolońskiego oraz ankiety przeprowadzonej z udziałem 
dyrektorów ośrodków ENIC-NARIC (odpowiedzi udzieliło 12 państw) oraz ośrodków NRCVG 
(odpowiedzi udzieliło 10 państw) przeprowadzonej specjalnie na potrzeby studium NATMOB. 
Wyniki zestawienia wskazują, że:  

 W prawie wszystkich Państwach Członkowskich UE realizowane są strukturalne 
reformy programów studiów wyższych stanowiące podstawowy element procesu 
bolońskiego, a niezbędne przepisy prawne zostały ustanowione w całej UE, z 
wyjątkiem Portugalii. 

 W odniesieniu do kwestii uznawania wykształcenia zdobytego na zagranicznych 
uczelniach wyższych, powszechnie wdrażany jest Europejski System Transferu 
Punktów - ECTS oraz wydawanie tzw.suplementu do dyplomu. Mają one istotne 
znaczenie dla realizacji procesu bolońskiego i programu Socrates/Erasmus. Jeśli chodzi 
o kształcenie wyższe, studenci pragnący odbyć studia na jednym z uniwersytetów w 
UE nie napotykają na przeszkody w zakresie uznawania programu zrealizowanego za 
granicą oraz zagranicznych dyplomów.  

  Nadal występują jednak problemy w zakresie uznawania dyplomów potwierdzających 
uzyskanie wykształcenia w zakresie zawodów regulowanych oraz uznawania 
wykształcenia zawodowego. W większości Państw Członkowskich suplement do 
świadectwa nie został jeszcze wprowadzony, a system ECVET (Europejski System 
Transferu Punktów Kredytowych w Szkoleniu i Kształceniu Zawodowym) znajduje się 
nadal na etapie wdrażania. W odniesieniu do uznawania wykształcenia w zakresie 
szkolnictwa średniego nie można przytoczyć żadnych przykładów działań na szczeblu 
europejskim.  

 W ostatnich latach, w ramach realizacji konkretnych celów polityki krajowej 
przedsięwzięto szczególnie dużą liczbę działań w następujących aspektach :  

o znoszenie barier językowych i kulturowych; 
o finansowe wspieranie mobilnych studentów; 
o znoszenie barier prawnych i administracyjnych; oraz 
o informacja, marketing i przejrzystość w systemach edukacji. 

 Mniejszy nacisk na szczeblu krajowym położono natomiast na działania dotyczące: 
o zapewnienia środków finansowych dla placówek edukacyjnych; 
o promowania kierunkowej integracji programów nauczania w krajowych i 

zagranicznych placówkach edukacyjnych; oraz 
o pozafinansowej pomocy dla mobilnych studentów (np. usługi doradcze lub 

inne środki). 
 
3. Efektywność i skuteczność krajowych działań na rzecz wspierania mobilności 

Na podstawie ww. ankiety przeprowadzonej z udziałem dyrektorów ośrodków ENIC-NARIC 
oraz NRCVG, dokonano oceny efektywności i skuteczności krajowych działań na rzecz 
wspierania mobilności. Przedmiotowa ankieta, dotycząca kształcenia wyższego i zawodowego 
wykazała, że: 

 Poszczególne środki zyskują stosunkowo zbliżoną ocenę w obu badanych sektorach 
edukacji.  

 Szczególnie efektywne w zakresie zwiększania udziału w mobilności, udziału 
tradycyjnie mało mobilnych studentów oraz jakości mobilności okazały się działania, 
które dotyczyły przede wszystkim takich dziedzin jak uznawanie wykształcenia, 
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informacja, marketing i przejrzystość systemów edukacji, finansowa i pozafinansowa 
pomoc dla mobilnych studentów i uczniów oraz likwidacja barier językowych. 

 Działania realizowane w tych dziedzinach (poza uznawaniem wykształcenia) zostały 
także uznane za szczególnie skuteczne  

 Działania ocenione jako skuteczne były również postrzegane jako efektywne dla 
ogólnego zwiększenia mobilności studentów i uczniów, niekoniecznie jednak jako 
środki przyczyniające się do poprawy jakości zagranicznych studiów lub poziomu 
uczestnictwa studentów z grup tradycyjnie mało mobilnych.  

 
Dlatego strategia krajowa zorientowana na uzyskanie maksymalnej skuteczności w promowaniu 
mobilności studentów w ramach kształcenia wyższego i zawodowego mogłaby zasadniczo 
opierać się na tych środkach, które oceniono jako szczególnie skuteczne. Z drugiej strony 
istnieje możliwość, że bardziej skuteczne promowanie mobilności będzie odbywało się kosztem 
jakości wyjazdów oraz udziału studentów i uczniów z grup tradycyjnie mało mobilnych. 
Przykładowo, taka dziedzina jak „znoszenie barier językowych” została oceniona jako mająca 
szczególne znaczenie dla zapewnienia jakości mobilności. Jednakże z punktu widzenia 
skuteczności wysoką ocenę zyskują jedynie indywidualne kursy lub całe programy studiów 
prowadzone w językach obcych.  
 
Wiele ze środków nadających się do skutecznego promowania mobilności jest już powszechnie 
realizowana w Państwach Członkowskich UE. Dotyczy to nie tylko europejskich instrumentów 
ułatwiających uznawanie, lecz także np. możliwości zachowania uprawnień do świadczeń 
pomocowych dla studentów i uczniów podczas wyjazdu. Jednak w odniesieniu do innych już 
zasadniczo wdrożonych środków, nadal konieczne jest wprowadzenie pewnych udoskonaleń. 
Przykładowo: 

 Nadal w niepełnym zakresie wykorzystywane są możliwości internetowych systemów 
informacyjnych, baz danych i portali tematycznych zawierających linki do różnych 
stron internetowych. Należy dążyć do zapewnienia łatwego dostępu do takich źródeł 
informacji młodzieży we wszystkich sektorach edukacji.  

 Należałoby zwiększyć pomoc wspierającą zagranicznych studentów. Np.kursy 
językowe mogłyby zostać stosunkowo łatwo zorganizowane przez opiekunów 
zagranicznych studentów - jest to nie tylko skuteczna, ale i przynosząca pozytywne 
rezultaty metoda na zwiększenie liczby przyjeżdżających studentów oraz jakości 
odbywanych przez nich kursów. 

 Relatywnie nowym instrumentem promowania mobilności jest wykorzystanie jej w 
charakterze wskaźnika przy obliczaniu budżetu placówek edukacyjnych w zależności 
od uzyskiwanych wyników. System ten dotyczy praktycznie wszystkich studentów i 
uczniów, a po jego wdrożeniu nie wiąże się praktycznie z żadnymi dodatkowymi 
kosztami.  

 Jeżeli za ogólny cel mobilności uznać rozwój kontaktów międzykulturowych oraz 
świadomości europejskiego obywatelstwa, w ramach strategii zorientowanej na wysoką 
skuteczność należy propagować, obok fizycznej, także mobilność wirtualną. Ponadto, 
internacjonalizacja poprzez wirtualną mobilność jest szczególnie efektywną metodą 
promowania międzykulturowego kształcenia.  

 
Zasadniczo należy stwierdzić, że skoordynowane wdrażanie różnych środków krajowych może 
zwiększyć oglnoeuropejską efektywność działań na rzecz wspierania mobilności, ponieważ 
pozwala osiągnąć lepsze efekty przy jednakowych zasobach. 
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Wprowadzenie 
 
Studium „Mobilność studentów i uczniów w ramach szkolenia wyższego, średniego i 
zawodowego” (NATMOB) zostało opracowane w pierwszej połowie 2005 r. Na zlecenie 
Dyrekcji Generalnej ds. Polityk Wewnętrznych Unii Parlamentu Europejskiego studium 
przygotowali Ulrich Teichler i Ute Lanzendorf z Ośrodka Badań nad Kształceniem Wyższym i 
Zatrudnieniem na Uniwersytecie w Kassel w Niemczech, we współpracy z Jakiem 
Murdochemem z Europejskiego Instytutu Edukacji i Polityki Społecznej (EIESP) w Paryżu. W 
krótkim okresie czasu zebrano, usystematyzowano i przeanalizowano obszerny zakres 
informacji na temat mobilności studentów oraz środków służących jej promowaniu we 
wszystkich trzech sektorach edukacji uwzględnionych w ramach studium. Proces 
opracowywania studium był koordynowany przez ośrodek w Kassel, który też odpowiada za 
jego ogólną formę oraz za badania dotyczące kształcenia wyższego. Natomiast EIESP 
przeprowadził badania dotyczące kształcenia średniego i zawodowego.  
 
Przeprowadzenie różnorodnych badań statystycznych oraz opracowanie danych na potrzeby 
niniejszego studium byłoby niemożliwe bez wsparcia ze strony szeregu instytucji i osób. Przede 
wszystkim podkreślić należy wkład wniesiony przez trzech członków zespołu realizującego 
projekt. Sandra Bürger i Michael Thiele z Ośrodka Badań nad Kształceniem Wyższym i 
Zatrudnieniem w Kassel dokonali obliczeń i opracowali przedstawione w załączniku dane 
statystyczne na temat mobilności w ramach kształcenia. Laurence Tesniere, student studiów 
podyplomowych na Uniwersytecie w Bourgogne, w ramach stażu odbywanego w EIESP, 
pomagał w przeprowadzeniu analizy i badań statystycznych w zakresie kształcenia i szkoleń 
zawodowych.  
 
Na szczeblu instytucjonalnym, do powstania studium w znaczący sposób przyczynił się Eurostat 
(Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich) oraz krajowe agencje ds. programów Comenius i 
Leonardo da Vinci. Pracownicy krajowych urzędów statystycznych w wielu krajach poświęcili 
czas na opracowanie danych specjalnie na potrzeby niniejszego studium. Inne krajowe urzędy 
statystyczne pomogły zespołowi realizującemu projekt w ustaleniu najbardziej aktualnych i 
przydatnych informacji. Wreszcie, ocena środków służących propagowaniu mobilności 
zaprezentowanych w ostatnim rozdziale niniejszego studium była możliwa tylko dzięki temu, że 
wielu dyrektorów ośrodków ENIC-NARIC i NRCVG wyraziło zgodę  na wypełnienie 
kompleksowego kwestionariusza. 
 
Autorzy pragną uprzejmie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do opracowania 
niniejszego studium oraz wyrażają nadzieję, że wyniki studium będą cieszyć się dużym 
zainteresowaniem. Liczą również na wszelkie komentarze i opinie dotyczące studium. 
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Mapa 1: Dane dotyczące faktycznej mobilności (liczba studentów i uczniów przyjeżdżających) 
Dostępność danych dotyczących studentów i uczniów przyjeżdżających odnośnie do szkolnictwa średniego i 
zawodowego (ISCED 2-4) oraz wyższego (ISCED 5-6) w Państwach Członkowskich UE, w roku akademickim 
2003/04. 
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Mapa 2: Liczba studentów przyjeżdżających (ISCED 5-6): 
Udział i państwo pochodzenia studentów zagranicznych (lub mobilnych studentów przyjeżdżających) w Państwach 
Członkowskich UE w roku akademickim 2002/03 (lub 2003/04). 
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Mapa 3: Ilość studentów wyjeżdżających (ISCED 5-6):  
Udział i miejsce wyjazdu studentów z obywatelstwem krajowym kształcących się w innym Państwie Członkowskim 
UE w roku akademickim 2002/03 (Cypr: 2003/04). 
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Mapa 4: Bilans mobilności w kształceniu wyższym (ISCED 5-6): 
Stosunek liczby studentów z obywatelstwem krajowym kształcących się za granicą do liczby studentów 
zagranicznych (lub mobilnych studentów przyjeżdżających) oraz stosunek liczby studentów mobilnych do liczby 
studentów zamieszkałych w Państwach Członkowskich UE w roku akademickim 2002/03 (lub 2003/04). 
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1. Kontekst i zakres przedmiotowy studium 

Od ponad ćwierć wieku mobilność studentów i uczniów stanowi jedną z ważniejszych dziedzin 
w europejskiej polityce edukacyjnej. Tradycyjnie uważa się, że toruje ona drogę ku 
międzykulturowej i społecznej integracji dzięki budowie europejskiej tożsamości oraz 
porozumienia między studentami i uczniami pochodzącymi z różnych państw. Powszechnie 
uznaje się, że zagraniczne studia lub kursy pozwalają studentom i uczniom poszerzyć swoje 
horyzonty poza ramy wyznaczone prze kulturę ojczystego kraju oraz, w przypadku studentów 
uniwersyteckich, akademickie dogmaty obowiązujące na uczelniach krajowych. Mogą one 
przygotować ludzi do wspólnego życia w wieloetnicznych i wielojęzycznych społeczeństwach, 
w Europie jako całości, jak również w ich własnych krajach. Międzynarodowa mobilność 
pomaga także studentom i uczniom w zdobyciu wiedzy i umiejętności przydatnych w karierze 
zawodowej.  
 
Za wyraz istotnego zaangażowania w realizację celu, jakim jest ułatwianie międzynarodowej 
mobilności studentów można uznać podpisanie w 1999 r. przez Państwa Członkowskie UE oraz 
inne państwa europejskie Deklaracji Bolońskiej, w której zobowiązały się one do 
zreformowania swoich systemów edukacyjnych w myśl wspólnych założeń. Następnie, pod 
koniec 2002 r., zbliżona liczba państw podpisała Deklarację Kopenhaską w sprawie 
wzmocnionej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkoleń zawodowych.  
 
W ostatnich latach doskonalenie kwalifikacji zawodowych i osobistych umiejętności poprzez 
międzynarodową mobilność zaczęła być w coraz szerszym stopniu postrzegana jako punkt 
wyjścia do budowy Europy opartej na Wiedzy. Oczekuje się, że będzie ona stanowić czynnik 
przewagi Europy w warunkach zglobalizowanej gospodarki. Wiedza i umiejętności uzyskane 
przez studentów i uczniów podczas nauki za granicą mają przyczynić się do poprawy 
konkurencyjności europejskiej gospodarki w wymiarze globalnym. Mobilność może 
przygotować studentów i uczniów do szybko zmieniającego się rynku pracy, bowiem od 
absolwentów, którzy część programu nauki zrealizowali za granicą, można oczekiwać większej 
elastyczności i umiejętności dostosowania się do zmieniających warunków w porównaniu z 
innymi absolwentami. Zakłada się również, że mobilność studentów i uczniów przyczynia się 
do modernizacji europejskich systemów edukacyjnych. To dlatego międzynarodowa mobilność 
w edukacji zaczęła być traktowana jako jeden z podstawowych elementów strategii przyjętej 
przez Radę Europejską w Lizbonie w marcu 2000 r., zakładającej uczynienie z Europy 
najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy do roku 2010. 
 
W aktualnych publikacjach dotyczących polityki UE podkreśla się potrzebę poprawy ogólnej 
międzynarodowej mobilności w edukacji zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. 
Należy zwiększać mobilność nie tylko studentów uczelni wyższych, politycznym celem jest 
również doprowadzenie do znacznego wzrostu mobilności osób w ramach kształcenia i 
szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa średniego. Możliwość realizacji części programu 
nauczania za granicą czy to w formie kształcenia, studiów, czy też praktyki zawodowej, należy 
zapewnić wszystkim europejskim obywatelom. 
 
Ponadto strategie polityczne nie ograniczają się poprawy mobilności wewnątrzeuropejskiej. 
Zarówno w kontekście Strategii Lizbońskiej, jak i procesu bolońskiego ważnym punktem 
programu europejskich decydentów politycznych jest przyciąganie na europejskie uniwersytety 
także studentów spoza Europy. Przykładem jest niedawno wprowadzony program Erasmus 
Mundus, stanowiący uzupełnienie innych regionalnych programów Unii Europejskiej w 
zakresie współpracy z państwami trzecimi w ramach kształcenia wyższego.  
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W odniesieniu do przyszłego rozwoju wewnątrzeuropejskiej mobilności, właściwe zalecenia 
zawarto w dwóch poniższych dokumentach: planie działania na rzecz mobilności 
zatwierdzonym przez Radę Europejską z Nicei w grudniu 2000 r. oraz zaleceniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 2001 r. w sprawie mobilności studentów, osób przechodzących 
szkolenia, wolontariuszy oraz nauczycieli i szkoleniowców na terytorium Wspólnoty. W 
tekstach uzgodnionych dokumentów zawarte jest zalecenie, by Państwa Członkowskie UE 
podjęły działania na rzecz likwidacji wszelkich barier dla mobilności, przygotowania studentów 
i uczniów do odbycia okresu nauki za granicą, dostarczania specjalnych wskazówek studentom i 
uczniom przebywającym za granicą oraz uznawania wyników naukowych, w tym zagranicznych 
dyplomów oraz doświadczeń praktycznych zdobytych za granicą.  
 
W styczniu 2004 r. sprawozdanie przedstawione w związku z zaleceniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 2001 r. wykazało, że ogólna sytuacja w zakresie mobilności w ramach 
kształcenia nie uległa w ostatnich latach dostatecznej poprawie. W odniesieniu do sytuacji w 
poszczególnych Państwach Członkowskich, jak również na szczeblu europejskim, w 
sprawozdaniu stwierdzono, że mimo postępów odnotowanych w wielu kwestiach 
„kompleksowe strategie na rzecz ułatwienia i aktywnego promowania mobilności stanowią 
raczej wyjątek niż normę a w wielu dziedzinach (...) osiągane rezultaty są daleko 
niewystarczające w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania” (str. 3). Dlatego w 
sprawozdaniu wezwano do przyśpieszenia i poszerzenia zakresu działań służących ułatwieniu 
mobilności. 
W tym samym okresie, w którym przyjęto plan działania na rzecz mobilności oraz zalecenie 
Parlamentu i Rady w sprawie mobilności, w ramach równoległe przebiegającego procesu 
międzynarodowa mobilność została włączona do ogólnych ram europejskiej polityki 
edukacyjnej. W sprawozdaniu w sprawie konkretnych przyszłych celów systemów 
edukacyjnych zatwierdzonym przez Radę w 2001 r. ministrowie edukacji po raz pierwszy 
uzgodnili wspólne cele. Sprawozdanie zawiera pierwszą spójną ogólną strategię wobec 
krajowych polityk edukacyjnych Państw Członkowskich UE. Ustalone zostały trzy strategiczne 
cele w zakresie systemów edukacji i szkoleń w Europie: jakość, dostępność i otwarcie na świat.  
 
Bezpośrednio po tym, na podstawie wspólnie uzgodnionych celów, w 2002 r. opracowano i 
przyjęto szczegółowy program działań w zakresie monitorowania realizacji celów w dziedzinie 
systemów edukacji i szkoleń w Europie, przewidziany do realizacji w okresie dziesięciu lat 
(„Edukacja i Szkolenia 2010”). Program działań przewiduje realizację działań mających na celu 
zapewnienie określonego poziomu kompatybilności między wysokiej jakości systemami oraz 
placówkami edukacji i szkoleniowymi w Europie. Ma to między innymi przyczynić się do 
ułatwienia mobilności. Na potrzeby realizacji programu działania opracowano strategię 
określaną jako „otwarta metoda koordynacji” w celu uzgodnienia wspólnych zasad opartych na 
wymianie i wzajemnej weryfikacji polityk i praktyk stosowanych w poszczególnych państwach. 
W przypadku każdego z 13 konkretnych celów, ustanowiono grupy robocze złożone z 
ekspertów z 31 państw europejskich, zainteresowanych podmiotów i międzynarodowych 
organizacji w celu wspierania realizacji poszczególnych celów na szczeblu krajowym. Jednym z 
tych konkretnych celów jest poprawa mobilności. Dlatego w 2003 r. ustanowiono grupę roboczą 
ds. mobilności i europejskiej współpracy. 
 
Co dwa lata, Rada i Komisja składają Radzie Europejskiej sprawozdanie z realizacji programu 
działań „Edukacja i Szkolenia 2010”. Pierwsze wspólne środokresowe sprawozdanie zostało 
opublikowane w lutym 2004 r. W odniesieniu do mobilności w sprawozdaniu stwierdzono, że 
nadal występują bariery w zakresie uznawania kompetencji i kwalifikacji. Państwom 
Członkowskim zaleca się podjęcie działań na rzecz ich likwidacji oraz zapewnienia środków 
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finansowych na wdrożenie programów Unii Europejskiej i pozostałych programów, jak również 
na ustanowienie odpowiednich ram organizacyjnych na rzecz poprawy jakości mobilności. 
Zaproponowano również podjęcie działań na rzecz rozwoju wirtualnej mobilności, szczególnie 
w przypadku szkolnictwa średniego. 
 
Scharakteryzowany powyżej stan politycznej debaty określa ramy niniejszego studium. 
Zgodnie z ogólną tendencją polityczną na rzecz przyjmowania podejścia integracyjnego wobec 
mobilności w edukacji, Parlament opracował studium „Mobilność studentów i uczniów w 
ramach kształcenia wyższego, średniego i zawodowego” w celu uzyskania kompleksowych 
danych i przeprowadzenia całościowej analizy. Ponieważ w studium analizowany jest głównie 
szczebel krajowy (NATional) oraz mobilność (MOBility) studentów i uczniów, przyjęto 
akronim NATMOB. Zgodnie z wyznaczoną charakterystyką, studium NATMOB miało służyć 
analizie mobilności w trzech różnych sektorach edukacji. Poza tym należało zbadać skalę 
mobilności (dane liczbowe) oraz krajowe środki wspierania międzynarodowej mobilności w 
ramach kształcenia.  
 
Oba podstawowe zadania wyznaczone autorom studium – opracowanie różnego rodzaju danych 
dotyczących trzech sektorów szkolnictwa w 25 Państwach Członkowskich UE oraz dokonanie 
przeglądu krajowych środków na rzecz promowania mobilności, miały złożony charakter. Po 
raz pierwszy opracowano statystyczny przegląd sytuacji w dziedzinie mobilności, 
uwzględniający różne sektory szkolnictwa, jak również szeroki wachlarz aspektów związanych 
z mobilnością. Studium NATMOB to także pierwsze studium, w którym kompleksowej analizie 
poddano krajowe środki na rzecz propagowania mobilności. W tym kontekście zespół 
realizujący projekt musiał przeprowadzić różne badania w celu poprawy stanu i uzupełnienia 
dostępnych informacji. Przeprowadzono ankietę z udziałem przedstawicieli krajowych urzędów 
statystycznych w celu uzyskania lepszych danych na temat mobilności w porównaniu z 
informacjami dostępnymi obecnie w Eurostacie. Osiem Państw Członkowskich UE było w 
stanie dostarczyć informacje na temat rzeczywistego poziomu mobilności w ramach kształcenia 
wyższego, a siedem Państw Członkowskich w ramach kształcenia średniego i kształcenia 
zawodowego. Dodatkowa ankieta dotyczyła wdrożenia i oceny porównawczej środków 
służących propagowaniu mobilności. Została ona przesłana do dyrektorów ośrodków ENIC-
NARiC (kształcenie wyższe) oraz NRCVG (kształcenie i szkolenia zawodowe) we wszystkich 
Państwach Członkowskich UE. 12 ośrodków ENIC-NARIC i 10 ośrodków NRCVG było 
wypełniło ankiety. 
 
Wyniki, które zdołano uzyskać w stosunkowo krótkim okresie badań, zostały przedstawione w 
trzech rozdziałach. W pierwszym rozdziale przedstawiono ustalenia studium dotyczące skali 
mobilności. Zawiera on statystyczny przegląd i analizę mobilności w Europie. W załączniku 
przedstawione dodatkowe, kompleksowe dane na temat poszczególnych krajów, na których 
opiera się przedstawiony przegląd. Rozdział drugi dotyczy krajowych działań służących 
promowaniu mobilności. W ramach wprowadzenia opisano różne konteksty krajowych działań 
na rzecz promowania mobilności w edukacji. Następnie przedstawiono podsumowanie działań 
na rzecz promowania mobilności podjętych w ostatnim czasie przez poszczególne Państwa 
Członkowskie. W kolejnym, trzecim rozdziale przedstawiono bardziej analityczne spojrzenie na 
krajowe działania. Przede wszystkim dokonano porównania różnych rodzajów działań pod 
kątem ich efektywności i skuteczności. Porównanie to pozwoliło ustalić wskaźniki pozwalające 
na przeprowadzenie oceny porównawczej w zakresie jakości. Jako podsumowanie 
przedstawiono zalecenia odnośnie strategii zorientowanej na zapewnienie optymalnej 
skuteczności w promowaniu mobilności. 
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2. Statystyczny przegląd sytuacji w dziedzinie mobilności studentów i 
uczniów w Europie 

2.1. Dostępność i jakość danych dotyczących mobilności studentów i uczniów 
W ramach wprowadzenia do tematu w niniejszej sekcji podsumowano ogólne trudności 
związane z opracowaniem i analizą danych statystycznych dotyczących mobilności oraz 
strategię przyjętą przez zespół realizujący studium w celu ich pokonania. 
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że dostępne są stosunkowo obszerne dane na temat 
mobilności w ramach kształcenia wyższego, natomiast brakuje ich w odniesieniu do mobilności 
uczniów szkół średnich oraz osób odbywających kształcenie i szkolenia zawodowe. 
Mając na uwadze, że brakuje jednego rzetelnego źródła danych statystycznych na temat 
mobilności w ramach kształcenia wyższego i średniego oraz kształcenia zawodowego, 
niezbędne było uwzględnienie odmiennych źródeł danych w odniesieniu do poszczególnych 
najważniejszych aspektów mobilności (mobilność studentów przyjeżdżających i 
wyjeżdżających oraz porównanie mobilności studentów wyjeżdżających na czas określony z 
wyjazdami na cały okres studiów). Poniżej przedstawiono wstępne informacje na temat 
dostępności danych oraz operacji ich gromadzenia przeprowadzonych specjalnie na potrzeby 
studium NATMOB w odniesieniu do tych trzech aspektów mobilności: 

2.1.1.  Mobilność studentów przyjeżdżających 
W Europie, najbardziej kompleksowym źródłem danych na temat mobilności w ramach 
kształcenia wyższego i średniego są wspólne zbiory informacji Eurostatu, OECD i UNESCO. 
Zgodnie z tradycyjnym podejściem dotyczą one studentów niebędących obywatelami państwa, 
w którym odbywają naukę (studentów zagranicznych). Jednakże ze względu na przemiany w 
społeczeństwie, coraz częściej zdarza się, że ludzie żyją w innym kraju niż ten, którego są 
obywatelami. Dlatego obecnie obce obywatelstwo studenta nie koniecznie musi oznaczać, że 
przybył on z zagranicy. Głównie ze względu na migrację zarobkową, wielu studentów z obcym 
obywatelstwem od urodzenia mieszka w państwie, w którym odbywa studia. Poza tym stale 
wzrasta liczba studentów posiadających obywatelstwo kraju, w którym studiują, a którzy do 
czasu rozpoczęcia studiów mieszkali w innym państwie, dlatego należy zaliczyć ich do 
przyjezdnych mobilnych studentów.  
 
W odniesieniu do kształcenia wyższego, w niedawno opublikowanym studium1 wykazano, że w 
siedmiu Państwach Członkowskich UE, których dotyczyły dostępne informacje, od 18 do ponad 
50% studentów z obcym obywatelstwem, zdobyło w tym państwie wcześniejsze wykształcenie 
lub mieszkało tam od urodzenia, dlatego nie można ich zaliczać do studentów mobilnych. 
Ponadto studenci z obywatelstwem krajowym („przyjezdni obywatele”), stanowili od 5 do 
prawie 17% wszystkich mobilnych studentów. Trudnościom związanym z dokonaniem 
odpowiedniej klasyfikacji zaradzić ma reforma europejskich procedur gromadzenia danych, 
realizowana od 2005 r. 
 
W przypadku kształcenia wyższego dodatkowe problemy dotyczą zakresu gromadzonych 
danych dotyczących przyjezdnych studentów. Często zdarza się, że brakuje informacji na temat 
obywatelstwa studentów lub innych danych krajowych danych dotyczących mobilności w 
zakresie wszystkich poszczególnych sektorów szkolnictwa wyższego w danym kraju.  
 

                                                 
1  Lanzendorf i Teichler 2003. 
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W przypadku kształcenia średniego i zawodowego, jeszcze większy udział wśród 
„zagranicznych” studentów mają studenci, których nie można zaliczyć do mobilnych. W 
siedmiu Państwach Członkowskich UE, z których na potrzeby niniejszego studium uzyskano 
dane oparte na innych kryteriach niż obywatelstwo, jedynie 30% zagranicznych uczniów można 
było uznać za mobilnych uczniów przyjeżdżających. Dlatego oparcie się na danych dotyczących 
obywatelstwa prowadzi do znacznego zawyżenia wskaźnika wewnętrznej mobilności.  
 
W celu uzyskania bardziej rzetelnych danych na temat mobilności studentów przyjeżdżających 
w porównaniu z tymi, które obecnie udostępnia Eurostat, zespół realizujący projekt opracował 
wniosek o przekazanie danych dotyczących mobilności w ramach kształcenia wyższego, 
średniego i zawodowego opartych na innych kryteriach niż obywatelstwo (np. obce państwo, w 
którym wcześniej odbywano kształcenie lub w którym studenci i uczniowie mieszkają na stałe). 
Powyższe wnioski zostały skoordynowane z Eurostatem i wysłane do urzędów statystycznych w 
Państwach Członkowskich UE. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane wspólnie z zespołem 
pracującym przy projekcie Euro Data koordynowanym przez Towarzystwo Współpracy 
Akademickiej (ACA, Bruksela) w imieniu Komisji, gdzie niezbędne były podobne dane. W 
odniesieniu do szkolnictwa wyższego, osiem państw dostarczyło dane na temat mobilności 
studentów przyjeżdżających, które nie były oparte na obywatelstwie studentów, natomiast 
siedem państw dostarczyło tego rodzaju, bardziej rzetelnych informacji w odniesieniu do 
kształcenia średniego i zawodowego (zob. mapa 1 na stronie v). Dostarczone dane na temat 
rzeczywistej mobilności dotyczyły roku akademickiego 2003/2004. W przypadku pozostałych 
państw, studium trzeba było oprzeć na dostępnych krajowych danych za rok akademicki 
2002/2003, które zostały uznane za dane najbardziej zbliżone do informacji na temat 
mobilności. Informacje oparte na danych krajowych będą w tekście regularnie odznaczane 
odmiennie od danych na temat mobilności poprzez stosowanie określenia „studenci 
zagraniczni”, zamiast „mobilni studenci przyjeżdżający” lub „studenci przyjezdni”.  

2.1.2. Mobilność studentów wyjeżdżających 
W odniesieniu do kształcenia wyższego, liczba wyjeżdżających studentów jest regularnie 
obliczana przez UNESCO na podstawie danych dotyczących studentów z obcym 
obywatelstwem kształcących się na uniwersytetach na całym świecie. Dane te mają zatem te 
same wady, co informacje dotyczące mobilności studentów przyjeżdżających (mogą prowadzić 
do zawyżenia skali przedmiotowego zjawiska). Ponadto dane dotyczące mobilności studentów 
wyjeżdżających dostępne są jedynie po upływie określonego okresu czasu od zakończenia 
procedury gromadzenia danych za konkretny rok bazowy. Dotyczą one ograniczonej liczby 
państw, do których przyjeżdżają studenci z zewnętrz, ponieważ nie wszystkie państwa na 
świecie przekazują dane na temat zagranicznych studentów. 
 
W odniesieniu do kształcenia średniego i zawodowego, brakuje danych na temat ogólnego 
poziomu mobilności studentów wyjeżdżających. Jedyne dostępne dane na ten temat 
gromadzone są w kontekście programów SOCRATES i LEONARDO oraz krajowych 
programów wspierania mobilności. 

2.1.3. Mobilni studenci krótkookresowi a studenci, którzy realizują pełny program 
studiów za granicą 

Różne mogą być motywy, którymi kierują się studenci zapisując się na uniwersytet za granicą. 
Niektórzy z nich pragną ukończyć określony kierunek, którego brakuje w ich kraju. Inni pragną 
jedynie odbyć krótki okres studiów za granicą i powrócić do kraju ojczystego po spędzeniu w 
innym państwie trymestru, semestru, czy też całego roku akademickiego. 
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Jednakże dane zgromadzone w kontekście zarządzania wspólnotowymi programami działania 
lub krajowymi programami na rzecz mobilności pozwalają na dokonanie ustaleń odnośnie 
długości pobytu oraz celów w zakresie kształcenia, stojących u podstaw mobilności 
uczestniczących studentów. Niestety dane międzynarodowych agencji statystycznych oparte na 
wskaźniku studentów zarejestrowanych na wyższych uczelniach nie umożliwiają dokonywania 
rozróżnienia między mobilnymi studentami krótkookresowymi oraz tymi, którzy realizują pełny 
program studiów za granicą.  
 
Dane dotyczące udziału w europejskich i krajowych programach wspierania mobilności 
gromadzone są przez agencje zarządzające tymi programami. Mobilność studentów w ramach 
struktur finansowanych ze środków unijnych i krajowych jest stosunkowo dobrze 
udokumentowana. Jednakże ze względu na znaczne różnice w programach krajowych 
realizowanych w poszczególnych państwach trudno jest porównywać informacje na temat 
uczestnictwa w krajowych programach na rzecz mobilności. Ponieważ brakuje aktualnych 
europejskich danych statystycznych na temat udziału w projektach językowych w ramach 
programu Comenius oraz mobilności w ramach programu LEONARDO, konieczne było 
zwrócenie się w wnioskiem o udostępnienie tych danych do krajowych agencji w Państwach 
Członkowskich UE. 

2.2. Ogólny obraz mobilności studentów w ramach kształcenia wyższego 
W niniejszej sekcji dokonano analizy porównawczej podstawowych krajowych danych 
dotyczących mobilności studentów przedstawionych w załączniku oraz podsumowanych w 
tabelach 1-4. Analiza została skoncentrowana na ocenie znaczenia mobilności na szczeblu 
poszczególnych Państw Członkowskich, nie zaś na próbie oceny przepływu studentów w całej 
Europie. 
 
W odniesieniu do ogólnego poziomu mobilności studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających 
w Państwach Członkowskich UE, tabele 1 i 2 ukazują, że: 

 Niecałe trzy czwarte z prawie 1 mln studentów przyjezdnych pochodzi z państw spoza 
UE (zob. tabela 1). Ponad dwie trzecie z nich studiuje w Wielkiej Brytanii, Francji lub 
Niemczech. Liczba przyjeżdżających studentów jest szczególnie znacząca w czterech 
państwach, ponieważ odpowiada tam ona ponad 10% miejscowych studentów: są to (w 
kolejności malejącej) Cypr, Austria, Wielka Brytania i Francja. W dalszej kolejności 
sytuują się Dania i Niemcy z poziomem nieco poniżej 10%. Szczególnie niski udział 
przyjeżdżających studentów obserwowany jest natomiast w Grecji, Włoszech, 
Hiszpanii, krajach nadbałtyckich, Polsce, Słowacji i Słowenii (zob. także mapa nr 2 na 
stronie ix). Stosunkowo niewielu przyjezdnych studentów w Państwach Członkowskich 
UE podejmuje studia inżynieryjne lub na pokrewnych kierunkach. Tylko dla studentów 
w 11 państwach inżynieria, produkcja i budownictwo stanowią jeden z trzech 
najczęściej wybieranych kierunków studiów. 

 jak ukazuje tabela 2, prawie 450 000 studentów z obywatelstwem UE studiuje za 
granicą. Około 45% z nich to Niemcy, Francuzi, Grecy i Włosi, a prawie trzy czwarte z 
nich studiuje w innych państwach UE. Jak ukazuje mapa 3 (strona x), liczba 
wyjeżdżających studentów jest szczególnie znacząca w siedmiu państwach, w których 
znajdują się oni w stosunkowo dużej proporcji w porównaniu z liczbą studentów 
miejscowych: są to (w kolejności malejącej) Cypr, Grecja, Irlandia, Słowacja, 
Słowenia, Malta i Austria. 
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 jak ukazuje mapa nr 4 (strona xi), 12 Państw Członkowskich jest importerami netto 
studentów. Największą przewagę w liczbie studentów przyjeżdżających nad 
wyjeżdżającymi odnotowano w Wielkiej Brytanii (tych pierwszych jest ponad 
ośmiokrotnie więcej), następnie zaś w Niemczech. Wśród krajów eksportujących 
studentów netto pierwsze miejsca przypadają Litwie, Słowacji i Grecji. Na Litwie 
liczba wyjeżdżających studentów przewyższa prawie ośmiokrotnie liczbę studentów 
przyjeżdżających.  

 W większości państw obok mobilności horyzontalnej (między systemami 
edukacyjnymi na podobnym poziomie rozwoju) występuje mobilność wertykalna 
(z bardziej rozwiniętego do mniej rozwiniętego systemu edukacji), zarówno w 
przypadku studentów przyjezdnych, jak i wyjeżdżających. Dane wskazują, że 
mobilność wewnętrzna oraz zewnętrzna tylko w niektórych państwach mają charakter 
zdecydowanie horyzontalny (Austria, Irlandia, Holandia, Szwecja) bądź wertykalny 
(Grecja, Polska, Portugalia).  

 
Znacząco inny obraz wyłania się na podstawie danych zgromadzonych w tabelach 3 i 4, 
dotyczących studentów Erasmusa: 

 W roku akademickim w programie Erasmus wzięło udział ok. 135 000 studentów. 
Prawie połowę z nich stanowili Francuzi, Niemcy, Hiszpania i Włosi. Wraz z Wielką 
Brytanią powyższe cztery kraje gościły także najwyższą bezwzględną liczbę studentów 
Erasmusa. 

 W odniesieniu do liczby studentów uczelni wyższych (ISCED 5A i 5B) przyjezdni 
studenci Erasmusa stanowili relatywnie dużą grupę na Malcie oraz w Irlandii, Finlandii 
i Danii, natomiast w państwach Europy Wschodniej ich udział był stosunkowo 
nieznaczny (zob. tabela 3).  

 Wyjeżdżający studenci Erasmusa stanowili stosunkowo dużą grupę w odniesieniu do 
liczby studentów uczelni wyższych, w Austrii, Finlandii, Belgii, Republice Czeskiej, 
Malcie, Luksemburgu i Hiszpanii (zob. tabela 4).  

 Jedynie siedem z 25 Państw Członkowskich UE – Wielka Brytania, Malta, Irlandia, 
Dania, Holandia, Finlandia i Hiszpania, było importerami netto studentów Erasmusa 
Pozostałe państwa wysłały więcej studentów Erasmusa niż same przyjęły (zob. 
tabela 4). 
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Tabela 1: Mobilność studentów przyjeżdżających w ramach kształcenia wyższego (ISCED 5-6): 
Zagraniczni lub mobilni studenci przyjeżdżający w Państwach Członkowskich UE w roku 
akademickim 2002/03 lub 2003/04 

Państwa pochodzeniaUE 
Państwo 

Członkowskie 
Ogółem Zmiana1 

% % kobiet % ISCED 
5A (i 6) 

Proporcja do 
studentów 

zamieszkałych 
w kraju UE -15% państwa 

trzecie% 

Kierunki studiów2 

% 

Austria 
(przyjeżdżający 
2003/04) 

30 114 +10,3 52,6 88,6 16,5 44,7 55,3 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

Nauki humanistyczne i sztuki 
piękne

Inżynieria, produkcja i 
budownictwo

36,7 
20,9 
12,6 

Belgia-Walonia 
(przyjeżdżający 
2003/04) 

5 057 +12,1 46,9 92,0 2,9 43,2 56,8 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

Nauki humanistyczne i sztuki 
piękne

Nauki ścisłe

20,1 
19,1 
18,6 

Belgia-Flandria 32 798 +1,2 50,0 49,4 23,8 51,2 48,8 

Nauki medyczne i społeczne 
nauki społeczne, prawo i 

zarządzanie
Nauki humanistyczne i sztuki 

piękne

27,2 
18,4 
8,9 

Dania 18 120 +25,1 54,1 85,8 9,9 15,4 84,6 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

sługi zdrowotne i socjalne
Nauki humanistyczne i sztuki 

piękne

30,2 
17,5 
16,6 

Finland  7 361 +8,9 46,5 99,9 2,6 21,5 78,5 

Inżynieria, produkcja i 
budownictwo

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

Nauki humanistyczne i sztuki 
piękne

29,2 
25,2 
18,3 

Francja 221 567 +33,9 48,7 93,1 11,7 15,3 84,7 * 

Niemcy 
(przyjeżdżający i 
2003/04) 

208 072 * 50,2 * 9,8 19,6 80,4 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

Nauki humanistyczne i sztuki 
piękne

Inżynieria, produkcja i 
budownictwo

28,1 
23,2 
18,5 

Grecja 12 456 +44,6 * 76,6 2,3 1,1 98,9 * 

Irlandia 
(przyjeżdżający) 10 201 +10,8 50,3 * 6,0 38,3 61,7 * 

Włochy 36 137 +27,0 56,0 96,4 1,9 31,5 68,5 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

sługi zdrowotne i socjalne
Nauki humanistyczne i sztuki 

piękne

29,9 
27,1 
17,8 

Luksemburg * * * * * * * * 

Holandia 20 531 + 8,8 53,9 99,5 4,1 49,0 51,0 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

sługi zdrowotne i socjalne
Nauki humanistyczne i sztuki 

piękne

45,7 
14,3 
12,7 
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Portugalia 15 483 -1,3 50,0 98,8 4,0 16,1 83,9 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

Nauki pedagogiczne
Inżynieria, produkcja i 

budownictwo

37,3 
17,1 

17 

Hiszpania 
(przyjezdni) 33 604 * 59,2 88,9 1,9 50,5 49,5 * 

Szwecja 32 469 +13.3 44.5 97.5 8.5 50.7 49.3 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

Inżynieria, produkcja i 
budownictwo

nauki humanistyczne i sztuki 
piękne

27.6 
19.0 
16.3 

 Wielka Brytania 
(przyjeżdżający) 255 233 * 48,3 85,2 12,6 35,6 64,4 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

nauki humanistyczne i sztuki 
piękne

Inżynieria, produkcja i 
budownictwo

39,3 
15,8 
15,1 

Cypr 
(przyjeżdżający 
2003/04) 

5 943 +28,6 21,7 5,0 39,9 5,6 94,4 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

usługi
Nauki ścisłe

41,8 
36,6 
8,4 

Republika 
Czeska 10 338 +6,0 58,7 96,2 3,7 7,5 92,5 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie i 

usługi zdrowotne i socjalne
Inżynieria, produkcja i 

budownictwo

31,6 
26,1 
14,1 

Estonia 
(2003/04) 1 090 +140,0 53,5 97,2 1,3 38,1 61,9 * 

Węgry 12 226 +3,8 46,2 99,8 3,2 7,6 92,4 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

usługi zdrowotne i socjalne
inżynieria, produkcja i 

budownictwo
nauki humanistyczne i sztuki 

piękne

21,9 
21,5 
14,3 
14,2 

Łotwa 
(przyjeżdżający 
2003/04) 

1 298 * * 48,5 1,1 4,9 95,1 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

usługi zdrowotne i socjalne
nauki humanistyczne i sztuki 

piękne

71,0 
12,1 
5,9 

Litwa 689 +0,7 25,3 97,8 0,4 15,4 84,6 

usługi zdrowotne i socjalne
inżynieria, produkcja i 

budownictwo
nauki społeczne, prawo i 

zarządzanie

29,9 
25,2 
21,5 

Malta 409 +16,9 57,7 96,3 4,8 15,6 84,4 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

usługi zdrowotne i socjalne
nauki humanistyczne i sztuki 

piękne

59,2 
13,2 
12,7 

Polska 
(2003/04) 7 608 +3,1 54,0 100,0 0,4 5,5 94,5 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

nauki humanistyczne i sztuki 
piękne

usługi zdrowotne i socjalne

36,6 
25,2 
18,4 

Słowacja 1 651 +0,5 38,3 99,3 1,1 8,6 91,4 

usługi zdrowotne i socjalne
nauki społeczne, prawo i 

zarządzanie
inżynieria, produkcja i 

budownictwo

28,3 
18,3 
15,6 
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Słowenia 963 +1,3 49,9 62,3 1,0 9,2 90,8 

nauki społeczne, prawo i 
zarządzanie

inżynieria, produkcja i 
budownictwo

nauki humanistyczne i sztuki 
piękne

28,2 
17,1 
16,8 

Razem /  
średnia 982 510 * * * * 26,9 72,1 * 

Źródło: Eurostat (studenci zagraniczni) oraz krajowe urzędy statystyczne (mobilni studenci przyjeżdżający) 
1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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Tabela 2: Mobilność studentów wyjeżdżających w ramach kształcenia wyższego (ISCED 5-
6): Studenci z obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą w roku akademickim 
2002/03 (Cypr: mobilni studenci wyjeżdżający w roku akademickim 2003/04) 

Państwa docelowe  
UE 

Państwo 
Członkowskie 

Ogółem 
Zmiana1 

% % kobiet % ISCED 
5A (i 6) 

Proporcja do 
studentów 

zamieszkałych 
w kraju 

EU-15 
% 

państwa 
trzecie 

% 

Kierunki 
studiów2 

% 

Stosunek 
mobilność 

zewnętrzna/
wewnętrzna

 

Austria 12 628 +5,4 * * 6,4 81,4 18,6 * 0,41 

Belgia 11 502 +11,4 * * 3,5 88,0 12,0 * 0,28 

Dania 6 733 -9,5 * * 3,7 64,5 35,5 * 0,37 

Finlandia 10 430 +4,9 * * 3,7 83,1 16,9 * 1,42 

Francja 53 188 +6,6 * * 2,8 77,0 23,0 * 0,24 

Niemcy 62 821 +10,2 * * 3,1 66,9 33,1 * 0,26 

Grecja 50 284 -3,7 * * 9,2 84,4 15,6 * 4,0 

Irlandia 15 823 +7,3 * * 9,2 89,4 10,6 * 1,53 

Włochy 43 061 +4,6 * * 2,3 80,4 19,6 * 1,21 

Luksemburg 6 513 +6,4 * * * 94,8 5,2 * * 

Holandia 12 486 +8,7 * * 2,5 77,9 22,1 * 0,61 

Portugalia 12 086 +7,3 * * 3,1 86,1 13,9 * 0,78 

Hiszpania 27 626 +4,2 * * 1,5 79,4 20,6 * 0,50 

Szwecja 15 254 +12,9 * * 4,0 51,3 48,7 * 0,47 

Wielka Brytania 28 596 +29,8 * * 1,4 42,9 57,1 * 0,11 

Cypr 
(przyjeżdżający 
2003/04) 

17 365 +6,1 53,5 * 116,5 85,8 14,2 * 2,92 

Republika 
Czeska 6 800 +15,5 * * 2,4 68,0 32,0 * 0,68 

Estonia 2 399 -38,1 * * 3,7 77,7 22,3 * 2,20 

Węgry 8 237 +6,6 * * 2,1 77,5 22,5 * 0,69 

Łotwa 2 572 -15,0 * * 2,2 58,2 41,8 * 1,08 

Litwa 4 817 -13,4 * * 2,8 53,9 46,1 * 6,99 

Malta 625 -39,8 * * 7,3 84,8 15,2 * 1,52 

Polska 26 267 +18,3 * * 1,3 84,6 15,4 * 3,45 

Słowacja 14 429 +29,1 * * 8,4 27,2 72,8 * 8,79 

Słowenia 2 385 +10,2 * * 2,3 76,7 23,3 * 2,48 

Razem 459 314 +3,4 * * * 74,2 25,8 * 2,0 

Źródło: UNESCO (studenci z obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą) oraz krajowy urząd statystyczny Cypru 
1 W porównaniu z rokiem poprzednim 
2 Najczęściej wybierane kierunki studiów 
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Tabela 3: Mobilność studentów przyjeżdżających w ramach programu ERASMUS w 
Państwach Członkowskich UE w roku akademickim 2003/04 

Państwo 

Członkowskie 

UE 
Razem Zmiana1 

% 
% 

kobiet 

Stosunek do liczby 

studentów uczelni 

wyższych (ISCED 

5A i 5B) % 

Państwa 

pochodzenia2 

% 

Kierunki studiów3 

% 

Austria 3 159 +11,4 * 1,5 Niemcy 
Francja

13,0 
12,1 

zarządzanie 24,9 
15,1 

Belgia 4 504 +11,4 * 1,2 Hiszpania 
Włochy

23,6 
14,2 

zarządzanie
nauki społeczne

18,9 
13,1 

Cypr 62 +11,4 * 0,3 Francja 
Finlandia 

16,9 
15,3 

zarządzanie
usługi zdrowotne i 

socjalne

37,1 
14,5 

Republika 
Czeska 1 298 +33,8 * 0,5 Niemcy 

Francja 
16,9 
16,8 

zarządzanie
inżynieria, 

technologia,

18,4 
13,5 

Dania 3 393 +17,5 53,9 1,7 Hiszpania 
Francja 

17,3 
15,1 

inżynieria, 
technologia,
zarządzanie

30,1 
22,6 

Estonia 166 -2,4 * 0,3 Finlandia 
Włochy 

22,0 
17,6 

zarządzanie
sztuki piękne

30,7 
16,3 

Finlandia 4 930 +11,2 * 1,8 Niemcy 
Francja 

19,5 
15,4 

zarządzanie
inżynieria, 

technologia,

32,9 
13,2 

Francja 20 251 +7,5 * 1,0 Niemcy 
Hiszpania 

20,8 
17,7 

zarządzanie
nauki filologiczne

21,9 
18,6 

Niemcy 16 859 +4,7 * 0,8 Francja 
Hiszpania 

17,2 
15,7 

zarządzanie
inżynieria, 

technologia,

19,9 
14,1 

Grecja 1 593 +3,1 * 0,3 Francja 
Włochy 

14,5 
12,0 

zarządzanie
nauki społeczne 

16,1 
9,5 

Węgry 951 +11,1 49,0 0,2 Niemcy 
Francja 

18,6 
18,4 

zarządzanie
sztuki piękne

32,7 
9,6 

Irlandia 3 584 +3,2 * 2,0 Francja 
Niemcy 

31,5 
27,0 

zarządzanie
nauki filologiczne

37,3 
17,4 

Włochy 12 712 +15,8 * 0,7 Hiszpania 
Niemcy 

34,9 
14,4 

nauki filologiczne
zarządzanie

16,3 
12,1 

Łotwa 65 +44,4 * 0,1 Niemcy 
Finlandia 

37,7 
14,8 

zarządzanie
nauki społeczne 

30,7 
24,6 

Litwa 216 +63,6 * 0,1 Niemcy 
Włochy 

23,6 
13,5 

zarządzanie
prawo

16,2 
15,7 

Luksemburg 14 +7,7 * 0,5 Francja 
Niemcy 

42,8 
21,4 

nauki 
pedagogiczne

nauki filologiczne,

42,8 
21,4 

Malta 250 +23,8 * 2,8 Włochy 
Francja 

30,1 
18,2 

medycyna
zarządzanie

19,6 
16,4 

Holandia 6 724 +5,8 * 1,3 Hiszpania 
Francja 

20,2 
14,3 

zarządzanie
nauki społeczne

28,0 
12,0 

Polska 1 456 +46,2 * 0,1 Niemcy 
Francja 

28,7 
22,8 

zarządzanie
nauki społeczne

28,4 
16,4 

Portugalia 3 766 +14,8 * 1,0 Hiszpania 
Włochy 

28,0 
21,6 

nauki społeczne
zarządzanie

11,4 
12,4 
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Słowacja 201 +55,8 * 0,1 Francja 
Finlandia 

21,4 
15,5 

zarządzanie
inżynieria, 

technologia,

29,9 
15,4 

Słowenia 181 +38,2 * 0,2 Hiszpania 
Francja 

18,7 
17,5 

zarządzanie
inżynieria, 

technologia,

31,5 
14,4 

Hiszpania 24 050 +12,9 * 1,4 Włochy 
Francja 

25,2 
22,7 

zarządzanie,
nauki filologiczne

22,3 
19,1 

Szwecja 6 079 +14,1 * 1,5 Niemcy 
Francja 

28,0 
18,0 

zarządzanie,
inżynieria, 

technologia

27,1 
16,5 

Wielka 
Brytania 16 619 -2,2 * 0,8 Francja 

Niemcy 
29,2 
19,8 

zarządzanie,
nauki filologiczne

21,3 
21,6 

 

 Źródło: Wielka Brytania, Agencja ds. programu SOCRATES/ERASMUS , Uniwersytet w Kent 
 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwo pochodzenia. 
3 Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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Tabela 4:  Mobilność studentów wyjeżdżających w ramach programu ERASMUS w Państwach 
Członkowskich UE w roku akademickim 2003/04 

Państwo 
Członkowskie 

UE 
Razem Zmiana1 

% 
% 

kobi
et 

Stosunek do 
liczby studentów 
uczelni wyższych 
(ISCED 5A i 5B) 

% 

Państwa przeznaczenia2 

% 
Kierunki studiów3 

% 
Stosunek 

mobilność 
zewnętrzna/w

ewnętrzna 

Austria 3 727 +12,1 * 1,7 Hiszpania 
Francja 

17,0 
14,2 

zarządzanie
nauki 

filologiczne 

26,9 
13,7 1,30 

Belgia 4 825 +4,4 60,6 1,3 Hiszpania 
Francja 

25,1 
19,9 

zarządzanie
nauki 

filologiczne

17,9 
13,4 1,70 

Cypr 64 -29,7 * 0,4 Finlandia 
Grecja 

21,9 
20,3 

nauki 
pedagogiczne

nauki 
filologiczne

37,4 
22,0 1,08 

Republika 
Czeska 3 589 +19,6 * 1,3 Niemcy 

Francja 
25,9 
14,2 

zarządzanie
inżynieria, 

technologia,

16,3 
13,4 2,92 

Dania 1 686 -8,6 65,2 0,9 
Wielka 

Brytania 
Niemcy 

19,6 
17,9 

zarządzanie
nauki 

filologiczne

21,6 
20,5 0,51 

Estonia 305 +0,3 * 0,5 Niemcy 
Finlandia 

19,3 
15,4 

nauki 
filologiczne 
zarządzanie

16,7 
15,4 1,90 

Finlandia 3 952 +16,2 * 1,5 
Niemcy 
Wielka 

Brytania

16,6 
14,0 

zarządzanie
inżynieria, 

technologia,

33,8 
11,3 0,83 

Francja 21 008 +8,5 * 1,0 
Hiszpania 

Wielka 
Brytania 

24,4 
22,2 

zarządzanie
nauki 

filologiczne

31,5 
17,5 1,09 

Niemcy 20 710 +12,1 * 0,9 Hiszpania 
Francja 

20,9 
19,3 

zarządzanie
nauki 

filologiczne

24,6 
17,4 1,27 

Grecja 2 385 +12,8 * 0,4 Francja 
Hiszpania 

17,6 
15,7 

nauki 
filologiczne

nauki 
społeczne

15,4 
15,2 1,58 

Węgry 2 058 +12,5 65,0 0,5 Niemcy 
Francja 

27,5 
13,4 

zarządzanie
nauki 

filologiczne

21,9 
12,1 2,20 

Irlandia 1 705 +4,8 * 1,0 Francja 
Niemcy 

32,7 
17,1 

zarządzanie
nauki 

filologiczne

35,3 
17,6 0,50 

Włochy 16 829 +10,5 59,1 0,9 Hiszpania 
Francja 

33,8 
17,0 

nauki 
filologiczne

nauki 
społeczne

19,9 
13,2 1,38 

Łotwa 308 +32,8 * 0,3 Niemcy 
Finlandia 

36,0 
13,6 

zarządzanie
nauki 

społeczne

28,6 
12,6 5,00 

Litwa 1 194 +19,2 * 0,7 Niemcy 
Finlandia 

24,6 
15,1 

zarządzanie
inżynieria, 

technologia,

20,2 
15,8 5,74 

Luksemburg 36 -69,7 * 1,2 Francja 
Belgia 

38,9 
41,6 

nauki 
pedagogiczne

nauki 
społeczne

29,4 
16,0 * 
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Malta 119 +65,3 67,0 1,3 
Włochy 
Wielka 

Brytania 

43,7 
18,5 

medycyna
prawo

26,9 
26,1 0,50 

Holandia 4 389 +3,5 * 0,8 
Hiszpania 

Wielka 
Brytania 

20,7 
14,5 

zarządzanie
nauki 

społeczne

23,6 
21,9 0,70 

Polska 6 276 +15,8 * 0,3 Niemcy 
Francja 

29,8 
13,6 

zarządzanie
nauki 

społeczne

21,4 
14,8 4,55 

Portugalia 3 651 +15,1 58,0 0,9 Hiszpania 
Włochy 

24,3 
18,9 

nauki 
społeczne

inżynieria, 

13,9 
12,3 1,07 

Słowacja 201 +55,8 * 0,1 Francja 
Finlandia 

21,4 
15,5 

zarządzanie
inżynieria, 

technologia,

29,9 
15,4 3,99 

Słowenia 682 +4,4 * 0,7 Niemcy 
Francja 

28,0 
11,7 

zarządzanie
inżynieria, 

technologia,

24,8 
15,5 2,92 

Hiszpania 20 035 +9,7 * 1,1 Włochy 
Francja 

21,2 
17,0 

zarządzanie,
inżynieria, 

technologia

15,8 
14,5 0,89 

Szwecja 2 667 +0,4 59,7 0,7 
Wielka 

Brytania 
Francja 

18,5 
18,1 

zarządzanie,
inżynieria, 

technologia

33,8 
15,9 1,58 

Wielka 
Brytania 7 538 -5.4 65.9 0.3 Francja 

Hiszpania 
30.5 
21.7 

nauki 
filologiczne
zarządzanie.

38.1 
17.7 0.47 

1W porównaniu z rokiem poprzednim. Źródło: Wielka Brytania, agencja ds. programu SOCRATES/ERASMUS , Uniwersytet w Kent 
2 Najczęstsze państwo pochodzenia. 
3Najczęsściej wybierane kierunki studiów. 
 
 
2.3. Mobilność studentów w ramach kształcenia wyższego – krajowe profile mobilności 

W niniejszej sekcji przedstawiono krajowe profile w zakresie ogólnej mobilności studentów w 
ramach kształcenia wyższego oparte na podstawowych danych statystycznych 
zaprezentowanych w załączniku. Wyniki wskazują na duże zróżnicowanie sytuacji w zakresie 
mobilności studentów w ramach kształcenia wyższego w poszczególnych państwach. 

W odniesieniu do każdego Państwa Członkowskiego UE przedstawione zostaną następujące 
dane analityczne: 

 bilans studentów przyjezdnych i wyjeżdżających („bilans mobilności” albo stosunek 
importu studentów netto do eksportu studentów netto), 

 kierunki studiów najczęściej wybierane przez mobilnych studentów (ze szczególnym 
uwzględnieniem inżynierii, która – jak ukazuje tabela 1 – cieszy się stosunkowo małym 
powodzeniem wśród mobilnych studentów), 

 porównanie zakresu mobilności horyzontalnej i wertykalnej. Mobilność horyzontalna to 
proces przemieszczania się studentów między państwami o podobnym stopniu rozwoju 
kształcenia wyższego. Natomiast mobilność horyzontalna oznacza przemieszczanie się 
studentów z państw, w których kształcenie wyższe jest stosunkowo mało rozwinięte, do 
państw, w których ma ono wyższy standard.  

 wzajemny przepływ studentów między konkretnymi państwami, 
 bliskość geograficzna, językowa lub polityczno-historyczna między konkretnymi 

badanymi krajami oraz państwa, z których pochodzi najwięcej i do których przyjeżdża 
najwięcej mobilnych studentów.  
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 pozycja państw anglojęzycznych wśród państw najczęściej wybieranych przez 
wyjeżdżających studentów, 

 znaczenie mobilności zorganizowanej, tzn. wspieranej w ramach programów.  
 

Austria 
 Austria jest importerem netto mobilnych studentów. Na każdego austriackiego studenta 

kształcącego się na zagranicznym uniwersytecie przypada dwóch studentów 
przyjezdnych. Wśród Państw Członkowskich UE, tylko na Cyprze większa jest liczba 
mobilnych studentów przyjeżdżających w stosunku do liczby studentów uczelni 
wyższych zamieszkałych w danym państwie. Ponad połowa z przyjezdnych studentów 
wybiera kierunki inne niż techniczne.  

 Mobilność ma charakter przede wszystkim horyzontalny. W przypadku mobilności 
studentów przyjeżdżających, istotne znaczenie ma bliskość geograficzna i językowa. 
Natomiast w przypadku austriackich studentów studiujących za granicą bliskość 
językowa jest cechą dominującą: prawie dwie trzecie z nich studiuje w Niemczech. 

 Wzajemność w przepływie studentów ma miejsce w stosunku do Niemiec. Liczba 
niemieckich studentów na austriackich uniwersytetach jest zbliżona do liczby studentów 
z austriackim obywatelstwem kształcących się na uniwersytetach niemieckich.  

 Ponad 10% mobilności studentów przyjeżdżających oraz prawie 25% mobilności 
studentów wyjeżdżających odbywa się w formie mobilności zorganizowanej.  

Belgia 
 Belgia importuje netto dużą liczbę zagranicznych studentów: na każdego belgijskiego 

studenta kształcącego się na zagranicznym uniwersytecie przypada ok. czterech 
zagranicznych studentów na uniwersytetach belgijskich. Ponad połowa studentów 
przyjezdnych wybiera kierunki inne niż techniczne, kierunkiem wybieranym przez wielu 
z nich są „usługi zdrowotne i socjalne”.  

 W odniesieniu do zagranicznych studentów w Belgii, występuje zjawisko mobilności 
horyzontalnej z Chin i Maroka. W przypadku mobilności studentów przyjeżdżających o 
charakterze horyzontalnym znaczenie odgrywa kwestia bliskości geograficznej i 
językowej. Dotyczy to także belgijskich studentów kształcących się za granicą.  

 Mobilność ponad 10% przyjezdnych studentów oraz ponad 25% belgijskich studentów 
studiujących za granicą odbywa się w formie zorganizowanej. Mobilność zorganizowana 
odbywa się tutaj na zasadzie wymiany – główne państwa docelowe i pochodzenia 
pokrywają się.  

Cypr 
 Cypr eksportuje netto znaczną ilość studentów. Ze względu na niewielką ilość wyższych 

uczelni na samym Cyprze, liczba cypryjskich studentów kształcących się za granicą jest 
zbliżona (80%) do liczby studentów w kraju. Ponad trzy czwarte wyjeżdżających 
studentów wybiera nauki społeczne, zarządzanie oraz programy studiów przygotowujące 
do pracy w sektorze usług. Studenci przyjeżdżający stanowią prawie jedną trzecią 
wszystkich studentów na Cyprze i wybierają przeważnie programy kształcenia na 
poziomie ISCED 5B o charakterze głównie praktycznym, technicznym lub zawodowym.  

 Mobilność studentów przyjeżdżających ma charakter wertykalny. Natomiast mobilność 
studentów wyjeżdżających ma charakter horyzontalny, najważniejsze państwo docelowe, 
Grecja, charakteryzuje bliskość kulturalna i językowa. Drugą istotną cechą mobilności 
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studentów wyjeżdżających jest duże znaczenie państw anglojęzycznych wśród państw 
docelowych.  

 Wielu przyjezdnych i wyjeżdżających studentów otrzymuje wsparcie w ramach 
krajowych programów wspierania mobilności. Mobilność zorganizowana odbywa się 
tutaj na zasadzie wymiany – główne państwa docelowe i pochodzenia pokrywają się.  

Republika Czeska 
 Fakt, że Republika Czeska już w 2002/03 była państwem importującym netto studentów 

należy przypisać znacznej liczbie studentów ze słowackim obywatelstwem. Jednakże 
mobilność studentów nie ma w Czechach istotnego znaczenia: studenci zagraniczni mają 
niewielki udział wśród czeskich studentów. Ponad połowa zagranicznych studentów w 
Republice Czeskiej wybiera takie kierunki studiów jak nauki społeczne, zarządzanie, 
prawo, usługi zdrowotne i socjalne.  

 Mobilność studentów przyjeżdżających ma charakter horyzontalny, natomiast studentów 
wyjeżdżających – wertykalny. Znaczny udział wśród studentów wyjeżdżających mają 
studenci udający się do państw anglojęzycznych. W przypadku mobilności studentów 
przyjeżdżających, dominujące znaczenie ma bliskość geograficzna i językowa.  

 Mobilność zorganizowana odgrywa dużą rolę w przypadku mobilnych studentów 
wyjeżdżających. Coraz więcej z nich uczestniczy w programie ERASMUS. Mobilność 
w ramach ERASMUSA w Republice Czeskiej ma charakter wymiany – główne państwa 
docelowe i pochodzenia pokrywają się. 

Dania 
 Dania jest państwem importującym netto studentów, a zagraniczni studenci mają 

stosunkowo duży udział w ogólnej liczbie studentów. Zagraniczni studenci mają raczej 
zróżnicowane obywatelstwo. Dwie trzecie zagranicznych studentów w Danii studiuje 
kierunki inne niż techniczne.  

 Mobilność studentów przyjeżdżających ma charakter zarówno horyzontalny, jak i 
wertykalny, mobilni studenci wyjeżdżający wybierają przede wszystkim te państwa, w 
których w użyciu znajduje się lingua franca, tzn. udają się przede wszystkim do państw 
anglojęzycznych.  

 Mobilność zorganizowana odgrywa dużą rolę w przypadku przyjezdnych studentów 
ERASMUSA. Państwa, z których najczęściej pochodzili studenci ERASMUSA w Danii 
(po Hiszpanii) były Niemcy i Francja – do tych państw wyjechało także najwięcej (po 
Wielkiej Brytanii) duńskich studentów ERASMUSA. Prawie jedna trzecia przyjezdnych 
studentów ERASMUSA wybierała kierunki techniczne.  

Estonia 
 Estonia jest państwem eksportującym netto studentów. Studenci zagraniczni mają 

niewielki udział wśród studentów wyższych uczelni.  
 Państwa wybierane przez studentów wyjeżdżających charakteryzuje przede wszystkim 

bliskość geograficzna i kulturowa.  
 Bardzo niewielu estońskich studentów bierze udział w zorganizowanych formach 

mobilności.  
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Finlandia 
 Finlandia jest państwem eksportującym netto studentów. Studenci zagraniczni mają 

niewielki udział wśród studentów wyższych uczelni.  
 Trzy państwa, w których studiuje połowa fińskich studentów kształcących się za granicą 

charakteryzuje bądź bliskość geograficzna, bądź też język urzędowy – angielski.  
 Stosunkowo duże znaczenie ma mobilność zorganizowana, szczególnie w ramach 

programu ERASMUS.  

Francja 
 Francja jest państwem importującym netto studentów.  
 Mobilność studentów przyjeżdżających ma charakter wertykalny a mobilność studentów 

wyjeżdżających – horyzontalny. Studenci podejmujący kształcenie za granicą wybierają 
przede wszystkim te państwa, w których w użyciu znajduje się lingua franca (państwa 
anglojęzyczne).  

 Mobilność zorganizowana odgrywa dużą rolę w przypadku przyjezdnych i 
wyjeżdżających studentów ERASMUSA. Dwustronna wymiana w ramach programu 
ERASMUS odbywa się najczęściej z Niemcami i Hiszpanią.  

Niemcy 
 Niemcy są państwem importującym netto studentów. Duży udział w ogólnej liczbie 

studentów wyższych uczelni mają mobilni studenci przyjeżdżający. Mniej niż 20% 
przyjezdnych studentów studiuje kierunki techniczne.  

 Mobilność studentów przyjeżdżających ma charakter wertykalny a mobilność studentów 
wyjeżdżających – horyzontalny. Studenci z niemieckim obywatelstwem podejmując 
kształcenie za granicą wybierają przede wszystkim te państwa, w których w użyciu 
znajduje się lingua franca (państwa anglojęzyczne).  

 Mobilność zorganizowana odgrywa dużą rolę w przypadku przyjezdnych i 
wyjeżdżających studentów ERASMUSA. Dwustronna wymiana w ramach programu 
ERASMUS odbywa się najczęściej z Francją i Hiszpanią.  

Grecja 
 Grecja jest eksporterem netto studentów – liczba miejsc na wyższych uczelniach nie 

wystarcza na przyjęcie wszystkich chętnych absolwentów szkół średnich. Studenci 
zagraniczni mają niewielki udział wśród ogółu studentów wyższych uczelni.  

 Mobilność studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających ma charakter wertykalny. 
Prawie połowa studentów z greckim obywatelstwem podejmujących kształcenie za 
granicą wybiera przede wszystkim te państwa, w których w użyciu znajduje się lingua 
franca (państwa anglojęzyczne).  

 Mobilność zorganizowana odgrywa dużą rolę w przypadku przyjezdnych i 
wyjeżdżających studentów ERASMUSA. Dwustronna wymiana w ramach programu 
ERASMUS odbywa się najczęściej z Francją i Hiszpanią.  

Węgry 
 Węgry są państwem importującym netto studentów. Jednakże studenci zagraniczni mają 

niewielki udział wśród ogółu studentów wyższych uczelni. Jedynie 14% zagranicznych 
studentów kształci się na kierunkach technicznych.  
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 W odniesieniu do państw, z których pochodzą zagraniczni studenci, istotną rolę odgrywa 
bliskie położenie geograficzne. W odniesieniu do znacznej liczby przyjezdnych 
studentów można spodziewać się, że należą do węgierskiej mniejszości w sąsiednich 
państwach. Węgierscy studenci wyjeżdżają na studia przede wszystkim do państw 
niemieckojęzycznych i USA. 

 Mobilność zorganizowana odgrywa dużą rolę w przypadku wyjeżdżających studentów 
ERASMUSA. Dwustronna wymiana w ramach programu ERASMUS odbywa się 
najczęściej z Francją, Niemcami i Finlandią.  

Irlandia 
 Irlandia jest państwem eksportującym netto studentów.  
 Mobilność studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających ma charakter horyzontalny, 

przy ewidentnej dominacji innych państw anglojęzycznych, zarówno jako państw 
pochodzenia, jak i docelowych. Wśród państw docelowych istotną rolę odgrywa bliskie 
położenie geograficzne – znaczna liczba studentów udaje się do Wielkiej Brytanii.  

 Mobilność zorganizowana odgrywa dużą rolę w przypadku przyjezdnych studentów 
ERASMUSA, w ramach ERASMUSA odbywa się w dużej mierze wzajemna wymiana 
studentów z Francją, Niemcami i Hiszpanią.  

Włochy 
 Włochy są państwem eksportującym netto studentów. Studenci zagraniczni mają 

niewielki udział wśród ogółu studentów wyższych uczelni. Zagraniczni studenci we 
Włoszech praktycznie nie wybierają kierunków technicznych.  

 Mobilność studentów przyjeżdżających ma charakter wertykalny, a mobilność 
studentów wyjeżdżających – horyzontalny.  

 Mobilność zorganizowana odgrywa dużą rolę w przypadku przyjezdnych i 
wyjeżdżających studentów ERASMUSA. Dwustronna wymiana w ramach programu 
ERASMUS odbywa się najczęściej z Hiszpanią Francją i Niemcami.  

Łotwa 
 Łotwa jest państwem eksportującym netto studentów. Studenci zagraniczni mają 

niewielki udział wśród ogółu studentów wyższych uczelni.  
 Spośród państw, do których udają się oraz z których przyjeżdżają studenci, szczególnie 

istotną rolę odgrywa Rosja. Na terytorium Łotwy żyje bowiem bardzo liczna mniejszość 
rosyjska.  

 Mobilność zorganizowana występuje na niewielką skalę.  

Litwa 
 Litwa jest państwem eksportującym netto studentów. Studenci zagraniczni mają 

niewielki udział wśród ogółu studentów wyższych uczelni.  
 Wyjazdy studentów do Rosji i Polski można po części powiązać z zamieszkałymi na 

Litwie licznymi mniejszościami rosyjską i polską.  
 Mobilność zorganizowana odgrywa dużą rolę w przypadku wyjeżdżających studentów 

ERASMUSA. Państwem, z którym dochodzi do największej wymiany studentów w 
ramach programu ERASMUS, są Niemcy.  
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Malta 
 Malta jest państwem eksportującym netto studentów.  
 z drugim w kolejności państwem, w którym najczęściej kształcą się maltańscy studenci 

(Wielką Brytanią), łączą Maltę więzy polityczne i historyczne oraz wspólny język.  

Holandia 
 Holandia jest państwem importującym netto studentów.  
 Mobilność studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających ma przede wszystkim 

charakter horyzontalny.  

Polska 
 Polska jest państwem eksportującym netto studentów. Studenci zagraniczni mają 

niewielki udział wśród ogółu studentów wyższych uczelni.  
 Mobilność studentów wyjeżdżających ma zazwyczaj charakter wertykalny. Większość 

zagranicznych studentów stanowią obywatele sąsiednich państw.  
 Mobilność zorganizowana odgrywa dużą rolę w przypadku wyjeżdżających studentów 

ERASMUSA. Wzajemna wymiana w ramach programu ERASMUS odbywa się 
najczęściej z Niemcami, Francją, Włochami i Hiszpanią.  

Portugalia 
 Portugalia jest państwem importującym netto studentów.  
 Mobilność studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających ma charakter wertykalny. 

Większość zagranicznych studentów ma obywatelstwo państw będących w przeszłości 
portugalskimi koloniami.  

 Mobilność zorganizowana odgrywa dużą rolę w przypadku przyjezdnych i 
wyjeżdżających studentów ERASMUSA. Wzajemna wymiana w ramach programu 
Erasmus odbywa się najczęściej z Hiszpanią, Włochami i Francją.  

Słowenia 
 Słowenia jest państwem eksportującym netto studentów. Studenci zagraniczni mają 

niewielki udział wśród ogółu studentów wyższych uczelni.  

Słowacja 
 Słowacja jest państwem eksportującym netto studentów. Studenci zagraniczni mają 

niewielki udział wśród ogółu studentów wyższych uczelni.  
 Prawie połowa słowackich studentów kształcących się za granicą studiuje w sąsiedniej 

Republice Czeskiej.  
 Mobilność zorganizowana odgrywa dużą rolę w przypadku przyjezdnych i 

wyjeżdżających studentów ERASMUSA. Dwustronna wymiana w ramach programu 
ERASMUS odbywa się najczęściej z Francją i Hiszpanią.  

Hiszpania 
 Hiszpania jest importerem netto mobilnych studentów. Mimo to, studenci zagraniczni 

mają niewielki udział w ogólnej liczbie studentów wyższych uczelni.  
 Studenci hiszpańscy podejmujący kształcenie za granicą wybierają przede wszystkim te 

państwa, w których w użyciu znajduje się lingua franca (państwa anglojęzyczne).  
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 Mobilność zorganizowana odgrywa dużą rolę w przypadku przyjezdnych i 
wyjeżdżających studentów ERASMUSA. Dwie trzecie z mobilnych studentów 
przyjeżdżających oraz prawie 80% studentów hiszpańskich wyjeżdżających na uczelnie 
zagraniczne korzysta z programu ERASMUS. Wzajemna wymiana w ramach programu 
ERASMUS odbywa się najczęściej z Włochami i Francją.  

Szwecja 
 Szwecja jest państwem importującym netto studentów. Studenci zagraniczni mają 

stosunkowo wysoki udział w ogólnej liczbie studentów wyższych uczelni. 19% 
zagranicznych studentów wybiera kierunki techniczne.  

 Mobilność studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających ma charakter horyzontalny. 
Największą grupę wśród zagranicznych studentów stanowią osoby z obywatelstwem 
państw o bliskim położeniu geograficznym. Studenci szwedzcy podejmujący kształcenie 
za granicą w zdecydowanej większości wybierają te państwa, w których w użyciu 
znajduje się lingua franca (państwa anglojęzyczne).  

 Mobilność zorganizowana odgrywa szczególnie istotną rolę w przypadku przyjezdnych 
studentów ERASMUSA. Wzajemna wymiana w ramach programu Erasmus odbywa się 
najczęściej z Niemcami i Francją.  

Wielka Brytania 
 Wielka Brytania jest państwem importującym netto studentów. Pod względem liczby 

mobilnych studentów przyjeżdżających w stosunku do studentów zamieszkałych w kraju 
spośród wszystkich Państw Członkowskich UE, Wielka Brytania ustępuje jedynie 
Cyprowi i Austrii. 15% przyjezdnych studentów studiuje kierunki techniczne.  

 Mobilność studentów przyjeżdżających ma przede wszystkim charakter wertykalny, 
natomiast mobilność studentów wyjeżdżających – horyzontalny. Ponad jedna trzecia 
brytyjskich studentów kształcących się za granicą studiuje w Stanach Zjednoczonych.  

 Mobilność zorganizowana odgrywa dużą rolę w przypadku przyjezdnych studentów 
ERASMUSA. Wzajemna wymiana w ramach programu Erasmus odbywa się najczęściej 
z Francją, Hiszpanią i Niemcami.  

2.4. Mobilność uczniów szkół średnich i osób biorących udział w kształceniu i 
 szkoleniach zawodowych 

W przypadku kształcenia średniego i zawodowego (ISCED 2-4) dane dotyczące uczniów 
zagranicznych udało się uzyskać tylko w przypadku 19 z badanych państw. Brakowało danych 
dotyczących Estonii, Grecji, Litwy, Portugalii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Dane dotyczące 
„mobilnych” uczniów dostępne były w siedmiu państwach (belgijska Wspólnota Flamandzka, 
Cypr, Republika Czeska, Irlandia, Łotwa, Luksemburg i Polska). Były one oparte na 
wykorzystaniu takich kryteriów jak brak statusu rezydenta, stałe miejsce zamieszkania w 
państwie obcym lub zdobycie uprzedniego wykształcenia za granicą. Proporcjonalny udział tej 
grupy uczniów w ogólnej liczby uczniów zagranicznych różni się w poszczególnych państwach, 
od 30% w Republice Czeskiej, Irlandii oraz Polsce do 10% w belgijskiej Wspólnocie 
Flamandzkiej i poniżej 5% na Cyprze i w Luksemburgu. Ze względu na bardzo niewielką 
rzetelność danych dotyczących zagranicznych studentów, jak ukazano na przykładzie 
wymienionych państw, w niniejszej sekcji ograniczono się do analizy zorganizowanej 
mobilności w ramach kształcenia średniego oraz kształcenia i szkoleń zawodowych. 
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Dane dotyczące zorganizowanej mobilności dotyczyły ogólnie udziału w europejskich 
programach (tzn. programie Comenius w przypadku kształcenia średniego oraz Leonardo w 
przypadku kształcenia zawodowego). Jednakże w 11 państwach (Republika Czeska, Dania, 
Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Holandia, Polska, Szwecja oraz Wielka Brytania) 
dostępnych było nieco danych na temat krajowych programów w dziedzinie kształcenia 
średniego i zawodowego, co prawda nie są one niewyczerpujące. 

W odniesieniu do uczestnictwa w programach europejskich, można wyróżnić następujące 
rezultaty: 

 W roku akademickim 2003/04 w projektach językowych realizowanych w ramach 
programu Comenius uczestniczyło prawie 15 000 uczniów. Państwa, które jak dotąd 
wysyłały najwięcej uczniów w tej grupie, to kolejno Francja, Włochy, Hiszpania, 
Niemcy i Polska. Wysyłają one około dwóch trzecich uczniów Comeniusa z Państw 
Członkowskich UE. Jednak wśród tych krajów tylko w Polsce liczba uczestników 
wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

 W przypadku uczestnictwa w projektach językowych realizowanych w ramach 
programu Comenius, w okresie 2003-2004 w 12 państwach (Austria, Belgia, Cypr, 
Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia, Słowenia i Słowacja) 
nastąpił wzrost liczby wyjeżdżających uczniów, natomiast zmniejszyła się ona w 11 
państwach (Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Malta, 
Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania). W Republice Czeskiej i Estonii poziom 
uczestnictwa nie uległ zmianie.  

 W przypadku programu Leonardo, w okresie 2002-2004 Państwa Członkowskie UE 
wysłały ok. 17 500 uczniów. Ponad połowa z nich pochodziła (w kolejności malejącej) 
z Niemczech, Hiszpanii, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii. We wszystkich tych 
państwach oraz w większości pozostałych państw liczba uczestników zwiększyła się w 
porównaniu z okresem analizowanym poprzednio. 

 Liczba osób wyjeżdżających w ramach programu Leonardo w tym okresie uległa 
zwiększeniu w 14 państwach (Austria, Belgia, Cypr, Republika Czeska, Estonia, 
Finlandia, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Holandia, Polska i Hiszpania), a 
zmniejszyła się w 9 państwach (Dania, Grecja, Węgry, Irlandia, Portugalia, Słowenia, 
Słowacja, Szwecja i Zjednoczone Królestwo). W dwóch państwach nie odnotowano w 
tym zakresie zmian: były to Niemcy i Luksemburg.  

 Większość Państw Członkowskich UE to eksporterzy netto w ramach programu 
Leonardo. Dziesięć państw będących importerami netto stanowią Belgia, Cypr, Dania, 
Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Malta, Szwecja i Wielka Brytania. 

 Rolę głównego partnera zarówno w odniesieniu do osób przyjeżdżających, jak i 
wyjeżdżających pełnią różne państwa, przy czym szczególna rola przypada tu 
Niemcom, które faktycznie są najważniejszym partnerem (wyjazdy i przyjazdy) dla 15 
państw: Austrii, Cypru, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Węgier, Łotwy, 
Litwy, Holandii, Polski, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.  

 Poza tym szczególnie istotnym partnerem dla takich państw jak Belgia, Grecja, 
Włochy, Luksemburg, Polska, Portugalia i Wielka Brytania jest Francja.  

 Dodatkowo głównym państwem partnerskim dla Cypru, Grecji, Malty, Holandii, 
Szwecji i Hiszpanii jest Wielka Brytania.  

 Wreszcie znaczne rozmiary ma wymiana prowadzona przez Hiszpanię z Finlandią, 
Francją, Włochami, Portugalią i Wielką Brytanią oraz pomiędzy Włochami i 
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następującymi państwami: Francją, Irlandią, Litwą i Hiszpanią. Dwustronna wymiana 
odbywa się również pomiędzy Austrią i Słowenią oraz pomiędzy Finlandią i Estonią. 
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3. Krajowe środki wspierania mobilności studentów 

3.1.  Cel i dane stanowiące podstawę analizy 
Działania na rzecz zwiększenia, wspierania i wzmocnienia transgranicznej mobilności w 
edukacji nie stanowią w żadnym przypadku dziedziny zastrzeżonej wyłącznie dla wspólnych 
europejskich polityk. Poszczególne Państwa Członkowskie mogą, poprzez podjęcie 
dodatkowych środków, znacząco przyczynić się do realizacji jednego z celów programu 
lizbońskiego, czyli znacznego zwiększenia mobilności do roku 2010. Krajowe środki służą 
wprawdzie realizacji indywidualnych celów, równocześnie jednak mogą stanowić uzupełnienie 
działań na szczeblu europejskim i przyczyniać się do zwiększania ich efektywności. 
 
Niniejsza część studium poświęcona jest opisowi oraz omówieniu środków legislacyjnych i 
nielegislacyjnych podjętych w ostatnim czasie przez poszczególne Państwa Członkowskie UE 
na rzecz propagowania mobilności. Wachlarz potencjalnych działań różni się znacząco w 
poszczególnych państwach europejskich i, jak się wydaje, może jeszcze ulec rozszerzeniu w 
niektórych państwach.  
 
Na początku, w celu wyznaczenia konkretnego zakresu działania na szczeblu krajowym opisano 
zróżnicowany kontekst krajowych działań na rzecz mobilności. Następnie przedstawiony 
zostanie przegląd środków podjętych przez Państwa Członkowskie UE w ostatnich latach. 
Zostaną one podsumowane z podziałem na najważniejsze dziedziny tematyczne.  
 
Informacje przedstawione w tej części studium opierają się na: 

 sprawozdaniach krajowych przedłożonych Komisji na potrzeby działań związanych z 
zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilności studentów, osób 
przechodzących szkolenia, wolontariuszy oraz nauczycieli i szkoleniowców, 
wydanym w roku 20012, 

 sprawozdaniach krajowych w ramach sieci Eurydice-Eurybase,  
 niedawno opublikowanym sprawozdaniu sieci Eurydice w sprawie realizacji procesu 

bolońskiego3, 
 ankiety przeprowadzonej z udziałem dyrektorów ośrodków ENIC-NARIC oraz 

NRCVG, zrealizowanej z wykorzystaniem kwestionariuszy sporządzonych na 
potrzeby niniejszego studium.  

Sprawozdania krajowe dla Komisji zawierają opis środków przedsięwziętych w dziedzinach 
wyszczególnionych w zaleceniu w okresie 2001-2003 i dotyczących kształcenia średniego i 
wyższego, jak również kształcenia zawodowego. Sprawozdania przedstawiły Państwa 
Członkowskie UE-15, Polska oraz Węgry.  
 
W odniesieniu do pozostałych Państw Członkowskich, które w momencie sporządzania 
sprawozdań dla Komisji były dopiero państwami przystępującymi do UE (Cypr, Republika 
Czeska, Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Słowacja i Słowenia), analizie poddano sprawozdania 
krajowe przedstawione w ramach sieci Eurydice-Eurybase. Sprawozdania z Estonii, Łotwy i 
Malty dotyczą roku nauczania 2002/03, natomiast pozostałe roku poprzedniego. 
W marcu 2005 r., w ramach projektu przeprowadzono dwa badania statystyczne „Uznawanie 
studiów odbytych za granicą” „Środki na rzecz propagowania mobilności studentów w 
                                                 
2  COM(2004) 21 końcowy. 
3  Eurydice 2005. 
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kształcenia wyższego/zawodowego”. Zostały one przeprowadzone w formie kwestionariusza 
przesłanego dyrektorom ośrodków ENIC-NARiC (kształcenie wyższe) oraz NRCVG 
(kształcenie i szkolenia zawodowe) we wszystkich Państwach Członkowskich UE. 
Kwestionariusze dotyczyły uznawania okresu studiów lub szkoleń za granicą, politycznego 
znaczenia kwestii propagowania mobilności, konkretnych działań przedsięwziętych w 
poszczególnych państwach, liczby studentów korzystających z krajowych środków oraz 
efektywności i skuteczności indywidualnych środków. Informacje na temat odpowiednich 
środków w dziedzinie kształcenia wyższego zostały przekazane z 12 państw (Austria, Belgijska 
Wspólnota Flamandzka, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, 
Holandia, Polska i Szwecja), natomiast odnośnie do środków w dziedzinie kształcenia i szkoleń 
zawodowych z 10 państw (belgijska Wspólnota Flamandzka, Dania, Finlandia, Węgry, Irlandia, 
Łotwa, Litwa, Portugalia, Szwecja i Słowacja).  
 
Podobnego kwestionariusza nie opracowano natomiast odnośnie do kształcenia średniego, 
ponieważ nie udało się zgromadzić dostatecznej ilości informacji bazowych na temat mobilności 
na tym szczeblu edukacji.  
 
Wyniki ankiety stanowią odzwierciedlenie opinii i doświadczeń personelu zajmującego się 
koordynacją mobilności studentów na szczeblu krajowym. Nie można było natomiast 
uwzględnić w niniejszym studium takich doświadczeń i opinii pedagogów uczestniczących w 
praktycznej organizacji mobilności. 

3.2. Zróżnicowany kontekst wspierania mobilności uczniów i studentów na szczeblu 
 krajowym 

Podejmowane na szczeblu krajowym środki na rzecz propagowania mobilności w ramach 
kształcenia wyższego, średniego i zawodowego realizowane są w kontekście trzech różnych 
dziedzin: 

 programy działania określone w porozumieniach między krajowymi ministrami 
opracowane w ramach współpracy międzynarodowej, w szczególności procesu 
bolońskiego w zakresie kształcenia wyższego oraz procesu kopenhaskiego w 
zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych. Do tej kategorii zaliczane są również 
takie działania jak realizacja inicjatyw i konwencji uzgodnione pod auspicjami Rady 
Europy, UNESCO oraz innych agencji międzynarodowych. 

 realizacja działań związanych z różnymi wspólnotowymi programami działania, z 
których największe to programy Socrates i Leonardo da Vinci.  

 specjalne działania krajowe, w których ponadnarodowe działania opisane powyżej 
stanowią jedynie cel poboczny.  

W poniższej sekcji opisano główne kierunki potencjalnych działań na szczeblu krajowym w 
tych trzech dziedzinach. Specjalny nacisk zostanie położony, poprzez osobny i kompleksowy 
opis, na środki na rzecz poprawy sytuacji w zakresie uznawania zagranicznych dyplomów 
akademickich i zawodowych oraz programu nauczania zrealizowanego za granicą. 

3.2.1. „Proces boloński” i „proces kopenhaski” 

„Proces boloński” został zainicjowany w roku 1998 „Deklaracją z Sorbony” wydaną przez 
nieliczną grupę krajowych ministrów edukacji, a następnie podpisaną i zmodyfikowaną przez 
prawie 30 Państw Członkowskich UE i innych państw europejskich, jako „Deklaracja 
bolońska". Proces boloński zapewnić ma przejrzystość i spójność systemów szkolnictwa 
wyższego dla studentów z Europy i innych kontynentów. Najważniejszym celem jest stworzenie 
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Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego z trzystopniowym programem studiów oraz w 
dużej mierze znormalizowanym systemem oceniania. Program działania w procesie bolońskim 
zakłada przede wszystkim strukturalne reformy programów studiów, które mają również 
korzystnie wpłynąć na mobilność studentów w państwach uczestniczących w procesie oraz na 
zwiększenie napływu studentów z innych kontynentów.  
 
W ramach procesu bolońskiego o wyborze priorytetów i odpowiednich środków ich realizacji 
decydują państwa uczestniczące. Niektóre z zaangażowanych państw europejskich wyznaczyły 
jasne krajowe cele i terminy na wdrożenie wspólnych celów, natomiast w pozostałych 
państwach zadanie określenia szczegółowych celów oraz tempa ich realizacji zostało 
powierzone instytucjom odpowiedzialnym za szkolnictwo wyższe. Wszelkie koszty poniesione 
przy realizacji takich działań ponoszą właściwe Państwa Członkowskie. Proces kopenhaski na 
rzecz wzmożonej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkoleń zawodowych został 
uzgodniony w 2002 r. przez krajowych ministrów edukacji i Komisję Europejską. W 
odniesieniu do mobilności osób odbywających kształcenie i szkolenia zawodowe, proces 
kopenhaski koncentruje się na działaniach służących zwiększeniu przejrzystości kwalifikacji i 
kompetencji oraz środkach na rzecz zagwarantowania odpowiedniej jakości kształcenia. 
Działania w tych dziedzinach mają przyczynić się do ustanowienia Europejskiego Obszaru 
Kształcenia przez Całe Życie. Komisja Europejska odegrała ważną rolę w określeniu 
najważniejszych celów i działań w ramach procesu kopenhaskiego, jednak szczegółowe 
ustalenie i wdrożenie wspólnie uzgodnionych programów działań, jak również finansowanie 
związanych z tym działań pozostawiono poszczególnym państwom-sygnatariuszom. Jak 
stwierdzono w Deklaracji kopenhaskiej, wzmożona współpraca w dziedzinie kształcenia i 
szkoleń zawodowych powinna opierać się na zasadzie, zgodnie z którą „środki powinny mieć 
charakter dobrowolny i powinny być owocem przede wszystkim oddolnej współpracy”.  
 
Brakuje natomiast obecnie skoordynowanych działań w skali międzynarodowej na rzecz 
europeizacji szkolnictwa średniego przypominających proces boloński i kopenhaski. 

3.2.2. Europejskie programy wspierania mobilności: Socrates i Leonardo da Vinci 
Wspólnotowe programy działania Socrates i Leonardo zostały ustanowione przez Komisję 
Europejską na podstawie decyzji Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Programy 
finansowane są z budżetu UE. Umożliwiają one odbycie krótkiego okresu studiów lub praktyki 
w innych europejskich państwach w ramach współpracy między instytucjami wysyłającymi i 
przyjmującymi. Ich wzajemna współpraca zapewnić ma efektywne warunki administracyjne i 
edukacyjne. Możliwe jest także prowadzenie wzajemnej wymiany, ta jednak ma charakter 
fakultatywny. 
 
W ramach programu Socrates realizowane jest działanie ERASMUS, w którym przekazywane 
są fundusze na odbycie krótkiego okresu studiów na uniwersytetach w innych państwach 
europejskich. Minimalny okres takiego wyjazdu wynosi trzy miesiące. Państwa uczestniczące w 
programie powołały agencje krajowe odpowiedzialne za podział europejskich środków 
przeznaczonych na wspieranie mobilności między uniwersytetami. Niedawno poszczególne 
uczelnie wyższe zyskały prawo do decydowania, w ramach otrzymanych środków, o ilości 
wysyłanych studentów oraz o kwocie finansowego wsparcia przypadającej na pojedynczego 
studenta. Uczelnie odpowiadają za realizację środków służących propagowaniu mobilności 
wśród studentów oraz wsparcie administracyjne i edukacyjne dla mobilnych studentów 
wyjeżdżających i przyjeżdżających. 
Element programu Socrates stanowi działanie Comenius, w którym udzielane jest wsparcie 
finansowe na wymianę całych klas uczniów szkół średnich. 



Mobilność studentów i uczniów 

PE 361.212 28

W ramach programu Leonardo da Vinci, studenci uczelni wyższych mogą otrzymać wsparcie 
finansowe na odbycie praktyki zawodowej za granicą. Również w tym przypadku warunkiem 
otrzymania finansowego wsparcia jest to, by pobyt za granicą wyniósł co najmniej trzy 
miesiące.  
 
W ramach działań ERASMUS i Comenius w programie Socrates, jak również w programie 
Leonardo da Vinci prowadzonych jest szereg innych działań mających służyć ukształtowaniu 
warunków sprzyjających mobilności studentów i uczniów, takich jak mobilność nauczycieli, 
wspólne programy studiów oraz wspieranie krajowych ośrodków informacyjnych. 

3.2.3. Krajowe dziedziny działania 
Krajowe działania na przecz wspierania udziału w mobilności podejmowane są częściowo na 
potrzeby realizacji specyficznych krajowych celów, w zależności od konkretnych krajowych 
uwarunkowań lub potrzeb. Niektóre krajowe działania można uznać za środki wspierające 
działania realizowane na szczeblu europejskim. W tym drugim przypadku mogą one służyć do 
zwiększenia środków finansowych na realizację europejskich działań lub realizacji działań 
stanowiących uzupełnienie środków podejmowanych bezpośrednio w kontekście 
ponadnarodowym. Zróżnicowane krajowe środki można traktować jako integralne elementy 
procesu bolońskiego i kopenhaskiego, niezależnie od ich podstawy prawnej, administracyjnej i 
finansowej.  
 
Na podstawie ww. sprawozdań, krajowe środki w trzech badanych sektorach edukacji mogą 
zostać podzielone na pięć głównych dziedzin tematycznych (oprócz środków służących 
uznawaniu, opisanych osobno poniżej):  

 likwidacja barier prawnych i administracyjnych oraz wspieranie wymiany informacji 
dotyczących dobrych praktyk. 

 ograniczenie barier językowych i kulturowych; 
 propagowanie środków służących finansowemu wspieraniu placówek edukacyjnych i 

studentów. 
 zapewnianie odpowiednich informacji w celu zwiększenia przejrzystości w 

systemach edukacji i szkoleń. 
 uzgodnienie krajowych i zagranicznych programów nauczania. 

3.2.4. Uznawanie 
Wśród szeregu rodzajów działań podjętych w celu wspierania mobilności studentów w Europie, 
kluczową rolę przez wiele lat odgrywały i nadal odgrywają środki służące ułatwieniu uznawania 
programu nauki zrealizowanego za granicą i zagranicznych dyplomów. Już w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku, na forum Rady Europy opracowano konwencje w sprawie 
wzajemnego uznawania w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Miały one znaczenie dla 
współpracy między Radą Europy i UNESCO w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jak 
również w latach dziewięćdziesiątych, przy czym tym razem dla współpracy Rady Europy z 
Komisją Europejską. Uznawanie było kwestią podstawową w programie ERASMUS, od 
momentu jego uruchomienia pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Stanowiło ono 
również istotny priorytet późniejszych wspólnotowych programów działania w dziedzinie 
edukacji. Ponadto Komisja Europejska podjęła szereg inicjatyw na rzecz szerszego uznawania 
kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia mobilności pracowników w Europie. Wreszcie, 
co równie istotne, uznawanie należy do podstawowych celów procesu bolońskiego i 
kopenhaskiego. 
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Uznawanie ma znaczenie dla pięciu różnych grup (byłych) studentów i uczniów:  
 studentów i uczniów powracających do szkoły czy na uczelnie po okresie nauki za 

granicą. 
 studentów i uczniów, którzy pragną podjąć kształcenie w szkole lub na uniwersytecie 

w danym kraju, jeżeli niezbędne wstępne kwalifikacje w tym zakresie uzyskali za 
granicą. 

 absolwentów wyższych uczelni pragnących kontynuować kształcenie na dalszym 
etapie nauki (np. studia podyplomowe lub doktoranckie) w danym państwie, jeżeli 
wyższe wykształcenie uzyskali za granicą. 

 absolwentów, którzy zamierzają podjąć pracę w innym kraju (w szczególności w 
zawodzie regulowanym), jeżeli posiadają zagraniczny dyplom naukowy lub 
zawodowy („uznawanie kwalifikacji zawodowych”). 

 studentów i uczniów kontynuujących program kształcenia i szkoleń zawodowych po 
okresie praktyk odbytych za granicą. 

Na podstawie wyników badań statystycznych w sektorze szkolnictwa wyższego 
przeprowadzonych w ramach niniejszego studium można stwierdzić, że decyzja odnośnie do 
uznania wcześniej odbytego okresu nauki należy zazwyczaj do instytucji, w której student 
pragnie kontynuować edukację. W większości Państw Członkowskich, uczelnie wyższe mogą 
swobodnie, jeżeli tylko działają w granicach nakreślonych przez ogólne regulacje, decydować o 
przyjęciu indywidualnych studentów z zagranicy oraz zwolnić ich z obowiązku zaliczania części 
programu studiów, uznając okres studiów odbytych za granicą. Jednakże w kilku państwach 
uczelnie wyższe muszą dodatkowo zasięgnąć opinii krajowego ośrodka ENIC/NARIC lub 
ministra edukacji, czy też nawet uzyskać od nich zgodę przed uznaniem okresu studiów 
odbytych za granicą.  
 
W odniesieniu do kwestii uznawania zagranicznych tytułów i dyplomów zawodowych, szereg 
europejskich dyrektyw zawiera wytyczne odnośnie do warunków wykonywania wielu 
zawodów, szczególnie zawodów regulowanych. Część wytycznych dotyczy kwalifikacji 
związanych z wyższym wykształceniem, inne kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia 
zawodowego. W przypadku niektórych zawodów europejskie dyrektywy zapewniają mniej 
więcej automatyczne uznawanie. Jednakże, w większości przypadków europejskie dyrektywy 
muszą zostać wprowadzone w życie w formie konkretnych przepisów i wdrożone przez 
właściwe władze krajowe, odpowiedzialne za uznawanie zdobytego wykształcenia w określonej 
grupie zawodów. Natomiast w przypadku większości zawodów nieregulowanych, ocena oraz 
decyzja odnośnie do uznania kwalifikacji indywidualnego kandydata należy do pracodawcy 
prowadzącego rekrutację.  
 
Ogólnych informacji na temat procedur uznawania w ramach szkolnictwa wyższego udzielają 
placówki należące do Europejskiej Sieci Ośrodków Informacyjnych (ENIC) oraz krajowe 
ośrodki informacyjne ds. uznawalności wykształcenia (NARIC) w każdym z Państw 
Członkowskich UE. Sieć ENIC została stworzona przez Radę Europy i UNESCO, natomiast 
sieć NARIC powstała w ramach wspólnotowych programów działania. Zarówno ośrodki ENIC, 
jak i NARIC ustanawiane są przez władze krajowe oraz na ogół połączone są w jedną instytucję. 
Ośrodki ENIC/NARIC wykraczają często poza rolę punktów informacyjnych w zakresie 
uznawalności wyższego wykształcenia, udzielając porad odnośnie do polityki i przepisów w 
dziedzinie szkolnictwa wyższego. W roku 2004 UNESCO i Rada Europy wydały Wspólną kartę 
działalności i usług ośrodków ENIC/NARIC, mającą służyć jako podręcznik dobrych praktyk 
dla państw prowadzących takie ośrodki. 
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W ramach wspólnotowych programów działania w ramach kształcenia wyższego ustanowiono 
Europejski System Transferu Punktów (ECTS), jako pierwszy istotny etap wprowadzenia 
nowych formalnych procedur uznawania. System zapewnia wspólne podstawy dla opisu 
programów edukacyjnych oraz oceniania zrealizowanego programu poprzez przyznawanie 
punktów za ustalony zaliczony program. Tym samym ECTS umożliwia porównywanie 
zrealizowanego programu oraz ułatwia jego „przeniesienie” na inne uczelnie. W kontekście 
procesu bolońskiego, ECTS wykorzystywany jest jako metoda oceny zrealizowanego programu, 
nie tylko na potrzeby jego przenoszenia, co jest istotne dla mobilnych studentów, lecz także na 
potrzeby weryfikacji spełnienia warunku dotyczącego uzyskania ilości punktów niezbędnej do 
uzyskania określonego dyplomu lub stopnia, czyli kwestii dotyczącej wszystkich studentów.  
 
Suplement do dyplomu został opracowany w 1988 r. pod kierunkiem UNESCO i Rady Europy, 
w celu ułatwienia uznawania wyższego wykształcenia zdobytego za granicą na potrzeby 
szkolnictwa wyższego i do celów zawodowych. Suplement został następnie zmieniony we 
współpracy z Komisją Europejską. Suplement do dyplomu zawiera standardowy opis 
charakteru, poziomu, kontekstu, programu i statusu studiów odbywanych i z powodzeniem 
ukończonych przez absolwentów wyższych uczelni. Suplement jest dołączany do dyplomu 
ukończenia uczelni wyższej przez placówkę wydającą dyplom.  
Niektóre państwa i uczelnie rozpoczęły wydawanie suplementów już pod koniec lat 
osiemdziesiątych lub we wczesnych latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.Niedawno 
państwa uczestniczące w procesie bolońskim uzgodniły, że od roku 2005 suplement do dyplomu 
powinien być wydawany wszystkim nowym absolwentom wyższych uczelni. W grudniu 2004 r. 
suplement został uwzględniony w „europejskich ramach” na rzecz przejrzystości w zakresie 
dyplomów, świadectw oraz kompetencji „Europass” i nazywany jest obecnie „suplementem 
Europass do dyplomu”. Wszelkie środki podejmowane w odniesieniu do suplementu Europass 
należą do kompetencji poszczególnych Państw Członkowskich w celu zagwarantowania 
możliwości uwzględnienia różnic w krajowych systemach edukacji i szkoleń. 
 
Na szczeblu dwustronnym lub małej grupy państw podejmowane są różne działania na rzecz 
uznawania programu nauki zrealizowanego za granicą. Szereg państw zawarło dwustronne lub 
wielostronne porozumienia, regulujące kwestię uznawania w sposób dużo bardziej szczegółowy 
niż ma to zazwyczaj miejsce w ramach ogólnoeuropejskich konwencji. Ponadto w ostatnich 
latach uczelnie wyższe w różnych państwach europejskich rozwijają w coraz szerszym stopniu 
tzw. programy „podwójnych dyplomów”. Naukę w ramach tych programów prowadzą uczelnie 
z co najmniej dwóch różnych państw, a po ukończeniu programu, każda z zaangażowanych 
uczelni przyznaje własny dyplom, lub też, w idealnym przypadku, uczelnie z różnych państw 
przyznają jeden, wspólny dyplom. Podwójne lub wspólne dyplomy uznawane są na terytorium 
państw uczestniczących w programie lub też nawet przez większą liczbę państw. W uznaniu 
znacznych możliwości, które niesie ze sobą ta udoskonalona forma uznawania wyższego 
wykształcenia, UNESCO i Rada Europy przyjęły w połowie 2004 r. zalecenia w sprawie 
uznawania wspólnych dyplomów. 
W odniesieniu do kształcenia i szkoleń zawodowych, odpowiednie badania statystyczne 
przeprowadzone w ramach niniejszego studium wykazały, że decyzję w sprawie uznania 
(całościowego lub częściowego) okresu szkoleń odbytych za granicą oraz zagranicznych 
dyplomów zawodowych podejmują same placówki kształcenia zawodowego. Jednakże, w 
niektórych państwach decyzja w tej sprawie należy do ministra odpowiedzialnego za dziedzinę 
kształcenia zawodowego. Kwestia uznania zagranicznych dyplomów do celów zawodowych 
należy często do kompetencji krajowych urzędów pracy. Jednakże, w większości przypadków, 
podobnie jak w odniesieniu do dyplomów wyższych uczelni, to poszczególni pracodawcy 
oceniają i decydują o uznaniu kwalifikacji uzyskanych za granicą. 
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Niedawno środki podobne do tych, jakie podjęto w szkolnictwie wyższym zostały wprowadzone 
w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych. Obecnie realizowane są działania służące 
propagowaniu Europejskiego Systemu Gromadzenia i Punktów w dziedzinie Kształcenia i 
Szkoleń Zawodowych (ECVET). Wprowadzono ponadto europejski suplement do świadectwa 
(zawierający szczegółowy opis kwalifikacji uzyskanych przez posiadacza świadectwa 
zawodowego) oraz wzór „europejskiego curriculum vitae”. Europejskie curriculum vitae (CV) 
ma być dokumentem zawierającym kompleksowe, standardowe dane dotyczące wykształcenia i 
doświadczenia zawodowego każdej osoby. Suplement i curriculum zostały uwzględnione w 
ramach Europass. Poza tym ma zostać wprowadzony dokument - Europass Mobilności, w 
którym w standardowym formacie przedstawiane będą informacje o wszelkich wyjazdach 
zagranicznych w celu zdobycia wiedzy. Aby zapewnić jeszcze większą przejrzystość w 
dziedzinie kwalifikacji, ustanowiono sieć krajowych punktów referencyjnych. Mają one 
zapewniać dostęp do informacji dotyczących kwalifikacji zawodowych, pełnić rolę punktów 
pierwszego kontaktu w przypadku wszelkich pytań dotyczących krajowych kwalifikacji, 
świadectw oraz suplementów do świadectw, udostępniać odpowiednie informacje oraz 
pośredniczyć w kontakcie z krajowymi instytucjami dysponującymi potrzebnymi informacjami, 
jak również pełnić rolę krajowego partnera w europejskiej sieci krajowych punktów 
referencyjnych. 
 
Jak się wydaje, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zmieniło się podejście do 
programu nauczania zrealizowanego za granicą oraz zagranicznych dyplomów. Mówi o tym 
sprawozdanie wyjaśniające od Wspólnej konwencji Rady Europy i UNESCO w sprawie 
uznawania kwalifikacji. Podczas gdy dotychczas konieczne było udowodnienie, że program 
zrealizowany za granicą i zagraniczny dyplom odpowiadają kształceniu i dyplomom krajowym, 
poprzez szczegółowe porównanie zakresu i treści programów nauczania, obecnie w coraz 
szerszym stopniu akceptację zyskuje bardziej ogólna koncepcja „uznawania”. Zakłada ona, że 
ustalane i stosowane są jedynie ogólne procedury i kryteria w zakresie oceny kształcenia 
uzyskanego za granicą. Konwencja lizbońska o uznawaniu kwalifikacji z 1997 r. przewiduje, że 
program nauki zrealizowany za granicą oraz kwalifikacje tam zdobyte powinny być uznawane 
„chyba, że ustalone zostaną poważne różnice” (np. art. 5 ust. 1 i art. VI.1) między krajowymi 
programami studiów i dyplomami, a programem studiów i dyplomem uzyskanym za granicą.  

Na tej podstawie można stwierdzić, że krajowe działania na rzecz propagowania mobilności 
kształtowane są na podstawie europejskich i innych ponadnarodowych działań, agend lub 
ramowych regulacji, opracowywanych w kontekście wspólnotowych programów działania lub 
koordynowanych na szczeblu europejskim przez ministrów krajowych lub różne organy 
ponadnarodowe. Dotyczy to szerokiego zakresu działań, takich jak reformowanie struktur oraz 
programów nauczania w szkolnictwie wyższym oraz ustanawiania środków mających ułatwić 
uznawanie. Największe wsparcie finansowe na rzecz mobilności studentów udzielane jest na 
szczeblu europejskim, w ramach wspólnotowych programów działania. Natomiast działania 
finansowane ze środków krajowych są bardzo zróżnicowane, nie tylko pod względem zakresu, 
lecz także rozmiarów współpracy między poszczególnymi państwami europejskimi.  

3.3.  Działania podejmowane przez poszczególne Państwa Członkowskie 

Działania podejmowane przez poszczególne Państwa Członkowskie zostaną omówione z 
podziałem na dziewięć kategorii tematycznych: 
– środki na rzecz likwidacja barier językowych i kulturowych, 
– finansowe wspieranie mobilnych studentów; 
– likwidacja barier prawnych i administracyjnych,  
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– informacja, marketing i przejrzystość w systemach edukacji, 
– finansowe wspieranie placówek edukacyjnych 
– harmonizacja programów nauczania, 
– pozafinansowe wspieranie mobilnych studentów, 
– reformy strukturalne programów szkolnictwa wyższego, 
– uznawanie. 
 
Źródła wykorzystane w studium nie wskazują na stosowanie zintegrowanych strategii na rzecz 
połączenia środków należących do różnych kategorii tematycznych. Jednakże, we francuskim 
zestawie informacji dla prasy w sprawie „Poprawa wizerunku Francji - seminarium rządowe" 
opublikowanym w styczniu 2005 r., opisano strategię wielowymiarowego działania na rzecz 
przyciągnięcia najlepszych zagranicznych studentów kierunków związanych z zarządzaniem 
oraz innych ważnych kierunków. Opracowano 12 różnych środków mających na celu przede 
wszystkim likwidację barier prawnych, administracyjnych i językowych, w celu zwiększenia 
atrakcyjności Francji w oczach zagranicznych mobilnych studentów. 

3.3.1. Środki na rzecz likwidacja barier językowych i kulturowych 
Państwa Członkowskie UE stosunkowo aktywnie wspierają naukę języków obcych. Działania w 
tej kategorii tematycznej realizowane są w różnych sektorach edukacji. Na wielu uczelniach 
wyższych istnieje możliwość odbywania kursów językowych także przez studentów kierunków 
innych niż filologiczne, jak również specjalnych językowych kursów przygotowawczych dla 
studentów pragnących studiować za granicą. Jak wskazują wyniki ankiety, ogólne kursy 
językowe należą do tych nielicznych środków, których zakresem objętych jest większość 
mobilnych studentów. Przykładowo w Estonii, Hiszpanii, Holandii i Szwecji, uznaje się, że 
ogólne programy językowe są na tyle rozbudowane, by móc zaspokoić potrzeby ponad 60% 
mobilnych studentów wyjeżdżających. Mniej powszechne są natomiast specjalne językowe 
kursy przygotowawcze dla przyszłych mobilnych studentów. Niektóre państwa podkreślają, że 
na ich uczelniach prowadzone są darmowe kursy językowe dla studentów przyjezdnych. 
 
Zwiększenie zakresu wykorzystywania języków obcych na uczelniach wyższych nie polega 
jedynie na prowadzeniu kursów językowych. W szeregu państw istnieje ograniczona liczba 
całych programów studiów wykładanych w języku obcym. Należy również wspomnieć o tym, 
że przykładowo jednym z założeń niedawnych reform francuskich programów szkolnictwa 
wyższego, jest wprowadzenie obowiązku opanowania języka obcego na określonym poziomie 
minimalnym, jako warunku otrzymania dyplomu. 
 
W odniesieniu do likwidacji barier kulturowych, w szeregu państw europejskich dla 
wyjeżdżających studentów prowadzone są kursy przygotowawcze w dziedzinie kultury. Na 
przykład w Austrii wprowadzono „kursy wrażliwości kulturalnej” dla austriackich studentów 
wyjeżdżających za granicę. 
 
Dobra znajomość języków obcych oraz nauczanie w obcych językach nie stanowią natomiast 
jeszcze powszechnego zjawiska w kształceniu i szkoleniach zawodowych. Działania na rzecz 
poprawy znajomości języków obcych w tym sektorze, były jednakże wspierane w Niemczech. 
 
Jak wynika ze sprawozdania przekazanego przez ten kraj, jeden lub dwa języki obce stanowią 
tam przedmiot obowiązkowy, w zależności od rodzaju szkoły i programu. W niektórych 
państwach liczbę obowiązkowych języków obcych zwiększono z jednego do dwóch. Niektóre 
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państwa obniżają także wiek, od którego rozpoczyna się nauka pierwszego lub drugiego języka 
obcego. Specjalne działania w tym kierunku podjęto niedawno w Irlandii, Austrii i Danii. W 
Irlandii realizowana jest inicjatywa „Post Primary Languages” (nauka języków w szkołach 
ponadpodstawowych), której celem jest dywersyfikacja nauczania języków obcych poprzez 
propagowanie nauki rzadziej używanych języków obcych oraz poprawa nauczania języków 
obcych w szkołach średnich. W Austrii w coraz większej liczbie szkół języki obce 
wykorzystywane są jako języki wykładowe. W Danii wprowadzono obowiązek odbycia okresu 
nauczania za granicą oraz wprowadzono nowy system stypendiów, w którym wspierane są 
zorganizowane formy wyjazdów zagranicznych uczniów w wieku poniżej 18 lat. 
 
Zgodnie ze sprawozdaniami krajowymi, w Portugalii, Austrii i Szwecji wykorzystywane są 
wspólne europejskie ramy w zakresie umiejętności językowych, które powinni posiąść 
uczniowie w ramach edukacji obowiązkowej oraz w ramach pełnej edukacji na poziomie 
średnim. We Francji, na podstawie wspólnych europejskich ram, opracowano narzędzia oceny 
znajomości języków oraz specjalne świadectwa językowe dla zagranicznych studentów. 
Ponadto, w Austrii i Portugalii wprowadzane jest europejskie portfolio językowe. 
 
W Anglii w 2002 r. rozpoczęto realizację strategii nauczania języków narodowych, na którą 
przeznaczono specjalne środki finansowe. Strategia obejmuje uczniów i studentów w różnych 
sektorach edukacji, jak również osoby, które podjęły już pracę zawodową. Na przykład dla osób 
w kategorii wiekowej 16-18 lat oferowane będą kursy językowe w Niemczech. Ogólnym celem 
programu jest zmiana kulturowego nastawienia wobec nauki języków obcych. Jak podali w 
sprawozdaniu przedstawiciele Polski, państwo to realizuje program wzajemnej wymiany z 
Niemcami, mający na celu naukę języka drugiego państwa. 

3.3.2. Wspieranie finansowe mobilnych studentów 
Najbardziej rozpowszechnioną i oczywistą metodą wspierania mobilności jest udzielanie 
pomocy finansowej osobom, które pragną kształcić się w innym państwie. Większość Państw 
Członkowskich udziela takiej pomocy znacznej liczbie mobilnych studentów i uczniów, często 
w ramach różnych krajowych programów, w szczególności w szkolnictwie wyższym. Dotyczy 
to również uczniów szkół średnich oraz, w pewnym zakresie osób odbywających kształcenie i 
szkolenia zawodowe. Różne programy skierowane są dla osób wyjeżdżających do konkretnych 
państw lub należących do wybranych grup. Przykładowo szereg państw udziela pomocy 
finansowej przyjezdnym studentom w wybranych państw (spoza UE). Niektóre rządy krajowe 
przeznaczają znaczne środki finansowe na wyjazdy doktorantów i innych absolwentów 
podejmujących dalsze kształcenie. W Niemczech i Francji wprowadzono niedawno środki na 
rzecz wspierania mobilności praktykantów. Oprócz pomocy udzielanej w ramach programów 
krajowych, niektóre regiony i gminy finansują granty na rzecz mobilności. Niektóre państwa 
podpisały dwustronne lub wielostronne porozumienia na rzecz wspierania mobilności. Często 
ich stronami jest od dwóch do pięciu państw. Jednakże, jak wskazują odpowiednie liczby 
przedstawione w profilach poszczególnych państw zamieszczonych w załączniku, pomoc ze 
środków krajowych udzielana jest tylko niewielkiej części mobilnych studentów 
przyjeżdżających i wyjeżdżających w Europie.  
 
Niektóre państwa wspierają finansowo uczestnictwo mobilnych studentów w 
przygotowawczych kursach językowych. Inne państwa przyznają stypendia wyrównawcze 
studentom ERASMUSA. W Niemczech stypendia takie zaczynają być przyznawane coraz 
częściej studentom z najlepszymi wynikami. Stypendium to otrzymują również studenci 
holenderscy, którzy zostali przyjęci na intensywny kurs przygotowania językowego oraz 
studenci, którzy udają się do państwa, w którym obowiązuje rzadziej używany język. 
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W różnych państwach wprowadzono dodatkowe stypendia dla mobilnych studentów 
przeznaczone dla osób uzyskujących stypendium socjalne. Przykładowo w Austrii, środki 
przeznaczone na stypendia socjalne uległy ostatnio zwiększeniu o 40%, by zapewnić lepsze 
wsparcie dla mobilnych studentów uczelni wyższych. Natomiast bardzo niewiele jest 
stypendiów udzielanych młodym osobom odbywającym kształcenie i szkolenia zawodowe. 

3.3.3. Likwidacja barier prawnych i administracyjnych 
Działania służące likwidacji barier prawnych i administracyjnych mają zróżnicowany charakter. 
W niektórych państwach podejmuje się działania na rzecz zapewnienia mobilnym studentom 
przyjeżdżającym statusu podobnego do tego, jakim cieszą się studenci krajowi. Przykładowo we 
Francji i w Szwecji zagraniczni studenci wyższych uczelni, a w przypadku Francji, uczniowie 
szkół średnich, mają taki sam status i prawa, co uczniowie i studenci krajowi. 
 
W wielu krajach wprowadzane są zmiany w obowiązujących regulacjach w celu zapewnienia 
równych świadczeń finansowych dla mobilnych, jak i niemobilnych studentów. W belgijskiej 
Wspólnocie Flamandzkiej, mobilni studenci przyjeżdżający uzyskują te same świadczenia 
socjalne, co studenci krajowi (np. miejsca w akademikach i tanie wyżywienie). Szereg Państw 
Członkowskich UE udoskonaliło krajowe regulacje dotyczące opłat za studia oraz stypendiów 
państwowych. Niedawno niektóre państwa zwolniły przyjezdnych studentów, zarówno z Państw 
Członkowskich UE, jak i państw trzecich, z opłat za studia (dotąd z przywileju tego korzystali 
jedynie studenci ERASMUSA). W Wielkiej Brytanii mobilni studenci wyjeżdżający zwolnieni 
są z opłat za studia na macierzystej uczelni, pod warunkiem, że studia za granicą trwają przez 
przynajmniej jeden pełny rok akademicki. Jak się wydaje, w Europie przeważnie udało się 
zapewnić możliwość zachowania krajowych stypendiów oraz kredytów studenckich przez 
studentów odbywających pewien okres studiów za granicą. W Irlandii młodzi ludzie 
uczestniczący w zagranicznych szkoleniach Europass mogą zachować przysługujące im 
stypendia szkoleniowe oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego. W belgijskiej 
Wspólnocie Flamandzkiej trwają prace nad ustanowieniem spójnych ram legislacyjnych 
mających zagwarantować ubezpieczenie dla mobilnych studentów wyjeżdżających. Niektóre 
państwa umożliwiają mobilnym studentom przyjeżdżającym przystąpienie do krajowych 
systemów ubezpieczeniowych. Część irlandzkich uczelni wyższych zapewnia wyjeżdżającym 
studentom polisę ubezpieczeniową ważną na całym świecie. 
 
Ponadto szereg państw podjęło działania na rzecz likwidacji barier utrudniających zagranicznym 
studentom wjazd do państwa przyjmującego i przyjęcie na miejscową uczelnię. Przykładowo w 
Finlandii mobilni studenci przyjeżdżający zwolnieni są z obowiązku przedstawiania 
zaświadczenia o dobrym stanie zdrowia. Szereg państw wprowadziło ułatwienia we wjeździe na 
swoje terytorium dla uczestników szkoleń zawodowych oraz uczniów szkół średnich z państw 
spoza UE. Przykładowo w Finlandii nie wymaga się już od nich pozwolenia na pracę. Niedawno 
także Francja podjęła działania na rzecz ograniczenia formalności administracyjnych 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na pobyt zarówno dla przyjezdnych studentów, jak i 
młodych osób przybywających w celu odbycia kształcenia i szkoleń zawodowych. Austria 
niedawno zniosła obowiązek uzyskania pozwolenia na pobyt dla przyjezdnych uczniów szkół 
średnich. Nie zgłoszono natomiast żadnych aktualnych działań na rzecz poprawy zarządzania 
wspólnotowymi programami działania, w celu dostosowania ich do potrzeb zaangażowanych 
osób. 
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3.3.4. Informacja, marketing i przejrzystość w systemach edukacji 
W sprawozdaniach zgłoszono różne działania na rzecz poprawy wymiany informacji 
dotyczących dobrych praktyk. Niektóre z nich stanowią element wspólnotowych programów 
działania, niektóre zaś dotyczą innych dziedzin, przykładowo nauczania i nauki języków 
obcych. 

W większości państw europejskich na szczeblu krajowym stworzono lub tworzy się portale i 
strony internetowe w celu dostarczenia informacji przydatnych dla mobilnych studentów. Na 
ogół informacje te dotyczą: 

 stypendiów państwowych dla mobilnych studentów przyjeżdżających i 
wyjeżdżających; 

 projektów na rzecz mobilności studentów uczelni wyższych oraz ewentualnie osób 
odbywających kształcenie i szkolenia zawodowe, jak również uczniów szkół; 

 projektów w zakresie nauczania i nauki języków obcych; oraz 
 regulacji w zakresie praktyk zawodowych. 

Oprócz tego zgłoszono pewne działania na rzecz poprawy współdziałania w zakresie 
dostarczania informacji na temat krajowych programów wspierania mobilności oraz 
administrowania nimi. Przykładowo tworzone są strony internetowe w celu dostarczenia 
informacji przydatnych nie tylko dla studentów i uczniów w różnych sektorach edukacji, lecz 
także dla naukowców i specjalistów. 
 
W niektórych państwach ustanowiono krajowe ośrodki zajmujące się udzielaniem informacji na 
temat mobilności studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających. Ponadto w szeregu państw 
przedsięwzięto działania na rzecz udostępnienia informacji służących zapewnieniu 
przejrzystości w różnych krajowych systemach edukacji. Sprawozdania krajowe służące jako 
podstawowe źródło informacji na potrzeby niniejszego studium zawierają informacje na temat 
ustanowienia w Austrii internetowego portalu, w którym gromadzone mają być europejskie 
dokumenty na temat przejrzystości systemów edukacji. 
 
Wszystkie państwa, które udzieliły odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący szkolnictwa 
wyższego stwierdziły, że działania promujące krajowe uniwersytety oraz programy studiów za 
granicą podejmowane są raczej na szczeblu agencji krajowych niż indywidualnych uczelni. 
Natomiast w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych, jedynie w kilku państwach 
marketingiem zajmują się agencje krajowe.  
 
Szereg państw rozpoczęło wdrażanie działań szkoleniowych w ramach Europass. Jednakże 
nadal bardzo niewielka grupa studentów korzysta z takich środków. Europejskie curriculum 
vitae zostało wdrożone w mniej niż połowie z dziesięciu państw, które wzięły udział w ankiecie. 
Pozytywnie na tym tle wyróżnia się Słowacja, gdzie już połowa osób odbywających kształcenie 
i szkolenia zawodowe może korzystać z takich środków.  

3.3.5. Finansowe wspieranie placówek edukacyjnych 
W sprawozdaniach krajowych nie pojawia się wiele informacji na temat finansowego 
wspierania placówek edukacyjnych w ramach propagowania mobilności. Przykładowo, 
wymieniono tylko nieliczne przypadki uczelni wyższych otrzymujących specjalne granty na 
organizację mobilności studentów. 
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Jednakże na podstawie przeprowadzonej ankiety ustalono, że w wielu państwach, w których 
studia są odpłatne, uniwersytety, które przyjmowały zagranicznych studentów nie wymagając 
od nich opłat za studia, uzyskiwały wyrównanie finansowe ze strony państwa.  

Poza tym, w szeregu Państw Członkowskich UE dane dotyczące mobilności studentów zarówno 
przyjeżdżających, jak i wyjeżdżających wykorzystywane są jako wskaźniki przy ustalaniu 
wysokości funduszy przyznawanych uczelniom w zależności od uzyskiwanych wyników. 
Jedynie w Danii wykorzystywany jest w tym celu wskaźnik mobilności zawodowej studentów. 

3.3.6. Harmonizacja programów nauczania 
Zgodnie z wynikami przeprowadzonej ankiety, jedynie niewielka liczba studentów w 
państwach, które udzieliły odpowiedzi, ma możliwość udziału w programach podwójnych 
dyplomów. 
 
W swoim sprawozdaniu Niemcy stwierdziły, że propagują i wspierają ich rozwój. Grecja 
planuje wprowadzenie obowiązku odbycia okresu studiów za granicą na niektórych kierunkach 
uniwersyteckich. 
 
W Danii stworzono niezbędne podstawy prawne, by licea oraz licea zawodowe mogły oferować 
swoim uczniom możliwość realizacji części programu nauczania za granicą. Zgodnie z 
wynikami ankiety, obecnie w Danii ponad połowa uczniów odbywających kształcenie i 
szkolenia zawodowe uczestniczy w programach podwójnego dyplomu. 

3.3.7. Pozafinansowe wspieranie mobilnych studentów 
Istotnym środkiem wspierania mobilności jest zapewnianie zakwaterowania dla mobilnych 
studentów przyjeżdżających. Równie ważne znaczenie, jako element ogólnego wsparcia, mają 
specjalne wskazówki udzielane mobilnym studentom przyjeżdżającym, zarówno z Państw 
Członkowskich UE, jak i z państw spoza UE (np. tzw. tygodnie orientacyjne). Inne 
pozafinansowe środki służą ułatwieniu społecznej i kulturalnej integracji. Przykładowo w 
Wielkiej Brytanii organizowane są imprezy mające zachęcać do codziennych kontaktów między 
przyjezdnymi studentami ERASMUSA.  

W Finlandii opracowano niedawno wytyczne i przykłady dobrych praktyk w dziedzinie 
pozafinansowego wspierania mobilnych studentów na potrzeby biur współpracy z zagranicą na 
wyższych uczelniach.  

W niektórych państwach organizowane są elektroniczne fora, na których byli i przyszli 
uczestnicy wspólnotowych programów działania mogą wymieniać się informacjami. 

3.3.8. Reformy strukturalne programów szkolnictwa wyższego 
W Deklaracji bolońskiej, państwa-sygnatariusze podjęły się wprowadzenia dwustopniowego 
programu studiów. Zgodnie z bilansem opracowanym niedawno w ramach sieci Eurydice, do 
roku akademickiego 2004/05 włącznie, wszystkie Państwa Członkowskie (z wyjątkiem 
czterech) podjęły niezbędne środki prawne w celu wdrożenia nowego systemu. Natomiast 
spośród czterech pozostałych państw, trzy zdołały już przyjąć odpowiednie przepisy (Hiszpania, 
Węgry i Szwecja). Ostatnie państwo z tej czwórki (Portugalia), zamierza wprowadzić 
przekształcenia strukturalne w szkolnictwie wyższym w roku 2005 r. Należy jednak zauważyć, 
że w Grecji poprzestano jak dotąd na ustanowieniu podstaw prawnych dla dwustopniowej 
struktury studiów i konieczne jest jeszcze podjęcie decyzji politycznej o pełnym wdrożeniu tej 
struktury. Podczas gdy niektóre Państwa Członkowskie zdecydowały się przekształcić podstawy 
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prawne programów studiów, inne poprzestały jedynie na umiarkowanym dostosowaniu i 
poszerzeniu zakresu obowiązujących regulacji. 

W niektórych Państwach Członkowskich, wszystkie programy w szkolnictwie wyższym na 
poziomie ISCED 5A są już zgodne z założeniami dwustopniowego cyklu studiów. W 
pozostałych państwach, obok studiów realizowanych w cyklu dwustopniowym nadal istnieją 
studia jednostopniowe, na które wciąż przyjmowani są nowi studenci. Taka sytuacja występuje 
w Republice Czeskiej, Niemczech, Polsce oraz na Litwie i Słowacji. W Belgii i Luksemburgu 
współistnienie nowych i tradycyjnych cykli studiów wiąże się z niedawnym wprowadzeniem 
cyklu dwustopniowego. Podział ten będzie stopniowo likwidowany, w miarę jak studia ukończą 
ostatni studenci odbywający naukę w ramach tradycyjnych. W szeregu państw na niektórych 
kierunkach studiów zachowano jednostopniową strukturę (np. architektura, inżynieria, teologia, 
medycyna). 

W większości państw europejskich nadal toczą się debaty na temat przyszłej roli studiów 
doktoranckich. Jedynie część Państw Członkowskich już obecnie wyraźnie uznaje doktorat za 
trzeci stopień studiów wyższych. 

3.3.9. Uznawanie 
Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że studenci wyższych uczelni odbywający okresy 
studiów za granicą nie napotykają na istotne przeszkody w uznaniu programu zrealizowanego za 
granicą przez macierzystą uczelnię. Podobnie, osobom starającym się o przyjęcie na wyższą 
uczelnię uznawane jest zazwyczaj średnie wykształcenie zdobyte w innym państwie 
europejskim. Ponadto brakuje zazwyczaj poważnych przeszkód w uznawaniu dyplomów 
uzyskanych w innych państwach europejskich w przypadku absolwentów pragnących podjąć 
studia podyplomowe lub doktoranckie albo podejmujących pracę zawodową. Nie oznacza to 
jednak, że wszystkie bariery zostały już zlikwidowane. Przykładowo w Austrii, w odpowiedzi 
na ankietę dotyczącą szkolnictwa wyższego wskazano na następujące problemy w zakresie 
mobilności pracowników: „Problem dotyczy wszystkich dyplomów wydanych w państwach 
spoza UE potwierdzających uzyskanie wykształcenia w jednym z zawodów regulowanych. W 
takich przypadkach niezbędne jest uznanie dyplomu przez uczelnię wyższą. Jest to czasochłonna 
i często realizowana na niezadowalającym poziomie procedura, która w wielu przypadkach 
kończy się odmową uznania dyplomu”.  

W odniesieniu do kształcenia i szkoleń zawodowych, jedynie eksperci z trzech spośród państw, 
które udzieliły odpowiedzi, tzn. Danii, Finlandii i Portugalii uznali, że nieformalne kwalifikacje 
zawodowe są w dostatecznym stopniu uznawane. Zgodnie z węgierskim sprawozdaniem 
krajowym, praktyki odbywane w ramach programu Leonardo są powszechnie uznawane za 
element obowiązkowej praktyki zawodowej w węgierskim kształceniu i szkoleniach 
zawodowych. We Francji, doświadczenie zawodowe zdobyte przez praktykantów w innym 
państwie jest zaliczane do ogólnego okresu praktyki.  

Eksperci z niektórych państw, tzn. Łotwy, Portugalii i Słowacji wyraźnie stwierdzili, że 
nieformalne kwalifikacje zawodowe uzyskane za granicą nie są uznawane, ponieważ brakuje 
oficjalnych ram dla uznawania tego rodzaju kwalifikacji. We francuskojęzycznej wspólnocie 
belgijskiej powołano specjalną międzysektorową grupę roboczą odpowiedzialna za kwestie 
uznania uprzednio zdobytego, nieformalnego wykształcenia w ramach kształcenia i szkoleń 
zawodowych („portfolio” lub świadectwo kompetencji). 

Opierając się na udzielonych odpowiedziach można natomiast stwierdzić, że w większości 
państw europejskich funkcjonują specjalne środki w zakresie uznawania zagranicznych 
dyplomów zawodowych pracowników. Nie oznacza to, że indywidualne osoby nie napotykają 
na żadne przeszkody. Na występowanie istotnych barier wskazali przykładowo fińscy eksperci 



Mobilność studentów i uczniów 

PE 361.212 38

biorący udział w ankiecie. Jak dowodzą wyniki ankiet przeprowadzonych w przeszłości, fiński 
przypadek nie jest odosobniony.  

Niewiele z dokumentów poddanych analizie dotyczyło kwestii uznawania okresu nauki 
odbytego za granicą przez uczniów szkół średnich. Do wyjątków należy Austria, gdzie 
uczniowie, którzy spędzą w zagranicznej szkole okres od pięciu miesięcy do jednego roku po 
powrocie do Austrii nie muszą zdawać dodatkowych egzaminów ani powtarzać roku.  

Rozpatrywanie wniosków o uznanie wykształcenia 
Szkolnictwo wyższe zdaje się dysponować odpowiednim potencjałem administracyjnym na 
potrzeby rozpatrywania wniosków o uznanie zagranicznych dyplomów i świadectw. Nie 
zgłoszono żadnych problemów w tym zakresie. Jednakże w szeregu państw nie ustanowiono 
dostatecznych regulacji administracyjnych precyzujących procedurę rozpatrywania wniosków o 
uznanie zagranicznych dyplomów, mianowicie w Austrii, belgijskiej Wspólnocie Flamandzkiej 
oraz Hiszpanii.  

Suplement do dyplomu i świadectwa 
Do roku 2004, w prawie wszystkich Państwach Członkowskich zapewniono, ex lege lub za 
pośrednictwem innych środków, możliwość wydawania absolwentom uczelni wyższych 
suplementu do dyplomu. Jedynie w trzech państwach i regionach, tzn. w Luksemburgu, 
niemieckojęzycznej wspólnocie w Belgii oraz na Malcie nie wprowadzono odpowiednich 
regulacji w tym zakresie. Mimo tego w latach 90-tych ubiegłego wieku tylko nieliczne państwa 
wprowadziły system wydawania suplementów do dyplomu. System zaczął być wdrażany na 
szerszą skalę w wielu Państwach Członkowskich UE dopiero w latach 2001-2004. W przypadku 
niektórych państw wdrażanie znajduje się nadal na bardzo wczesnym etapie. Zgodnie z 
wynikami ankiety, w niektórych państwach już ponad 80% studentów otrzymuje suplement do 
dyplomu, podczas gdy w takich państwach jak Niemcy, Irlandia, Holandia, Szwecja i Polska 
udział ten wynosi poniżej 40%.  

W większości państw UE, suplement do dyplomu wydawany jest, lub ma być wydawany 
automatycznie i nieodpłatnie. W niektórych państwach, takich jak Węgry, Litwa, Hiszpania i 
Wielka Brytania, suplement wydawany jest jedynie na żądanie. W ośmiu Państwach 
Członkowskich UE jest on wydawany zarówno w języku wykładowym, jak i po angielsku. 
Jednakże, na Węgrzech, w Słowenii (jedynie do roku akademickiego 2005/06 włącznie) oraz na 
niektórych uczelniach na Słowacji, absolwenci muszą płacić za wydanie suplementu do 
dyplomu, jeżeli pragną otrzymać go w języku innym niż język wykładowy. We Włoszech 
decyzja o tym, czy suplementy wydawane będą bezpłatnie, podejmowana jest na szczeblu 
poszczególnych uczelni. 

W odniesieniu do kształcenia i szkoleń zawodowych, ankieta wykazała, że system wydawania 
suplementów do świadectw został wdrożony w Danii, Finlandii, Liechtensteinie, Szwecji i na 
Słowacji. Jednakże nawet w tych państwach bardzo nieliczni studenci korzystają z tej 
możliwości. Większość Państw Członkowskich UE nie ustanowiła jeszcze regulacji 
umożliwiających wprowadzenie tego systemu. 

ECTS i ECVET 
Do roku 2000, system ECTS został już wdrożony dla około połowy studentów ERASMUSA. 
Szereg państw rozszerzyło zakres jego zastosowania przy okazji reform zrealizowanych w 
ramach procesu bolońskiego. Trudno jest jednakże określić rzeczywisty zakres jego 
zastosowywania, ponieważ w niektórych Państwach Członkowskich UE obowiązują systemy 
punktów niekoniecznie w pełni zgodne z ECTS. Ponadto, ECTS może byś stosowany jedynie w 
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przypadku studentów mobilnych. Wyniki ankiety wskazują, że do 80% studentów otrzymuje 
obecnie punkty ECTS lub punkty równorzędne.  

Na szczeblu międzynarodowym uzgodniono, że system ECTS zostanie uznany za wdrożony w 
danym państwie, jeżeli ustanowiono prawne lub inne ogólne regulacje w tym zakresie, jeżeli 
dotyczą one prawie wszystkich programów nauczania w większości uczelni wyższych, system 
spełnia określone wymogi w odniesieniu do definicji punktów, a także, jeśli wykorzystywany on 
jest zarówno do przenoszenia punktów (studenci mobilni), jak i do ich gromadzenia (wszyscy 
studenci).4  

W 2004 r. system punktów wykorzystywany był we wszystkich Państwach Członkowskich UE, 
jednak w wielu z nich powyższe kryteria nie zostały spełnione. W niektórych państwach trwa 
proces dostosowywania krajowych systemów punktów do systemu ECTS (Finlandia, Włochy i 
Holandia), w innych proces ten wkrótce się rozpocznie (Estonia) Jednakże pozostałe państwa i 
regiony w dalszym ciągu stosują własne krajowe systemy punktów, nawet jeżeli te różnią się od 
systemu ECTS (Portugalia, Hiszpania i Walia).  

Francja, Irlandia i Szwecja stopniowo wprowadzają ECTS. Francja początkowo wprowadziła go 
w niektórych programach, a obecnie nadaje mu powszechny charakter. Sześć Państw 
Członkowskich UE wdrożyło system ECTS nie wydając w związku z tym żadnych nowych 
przepisów prawnych (Cypr, Republika Czeska, Grecja, Irlandia, Polska i Szwecja).  

W ramach kształcenia i szkoleń zawodowych, koncepcja systemu ECVET została opracowana 
dopiero w latach 2003-2004. Dlatego w większości Państw Członkowskich UE nie został on 
jeszcze wdrożony. 

 

                                                 
4  Zob. Eurydice 2005, s. 21. 



Mobilność studentów i uczniów 

PE 361.212 40

 



Mobilność studentów i uczniów 

PE 361.212 41

4. Efektywność i skuteczność krajowych działań na rzecz promowania 
 mobilności 

4.1. Analiza porównawcza środków promowania mobilności oraz ustalenie wskaźników 
porównawczych 

W niniejszej części studium przedstawione zostaną dodatkowe ustalenia poczynione na 
podstawie ankiety przeprowadzonej na potrzeby niniejszej studium z udziałem dyrektorów 
ośrodków ENIC-NARIC i NRCVG w Państwach Członkowskich. Zaprezentowana zostanie 
ocena ekspertów dotycząca efektywności i skuteczności środków na rzecz wspierania 
mobilności studentów. Na podstawie odpowiednich danych ustalone zostaną wskaźniki 
porównawcze na potrzeby oceny krajowych środków na rzecz promowania mobilności. 
Rozdział zamyka opis podstawowych założeń strategii promowania mobilności zorientowanej 
na uzyskanie maksymalnej skuteczności. 
 
W ankiecie, zawierającej m.in. pytania dotyczące efektywności i skuteczności poszczególnych 
środków na rzecz promowania mobilności udział wzięło 12 ośrodków ENIC-NARIC (z Austrii, 
belgijskiej Wspólnoty Flamandzkiej, Republiki Czeskiej, Niemiec, Danii, Estonii, Hiszpanii, 
Irlandii, Łotwy, Holandii, Polski i Szwecji) oraz 10 ośrodków NRCVG (z belgijskiej Wspólnoty 
Flamandzkiej, Danii, Finlandii, Węgier, Irlandii, Łotwy, Litwy, Portugalii, Szwecji i Słowacji).  
 
Warunkiem uznania określonego środka za efektywny, był odpowiedni stosunek kosztów do 
korzyści, czyli zapewnienie mobilności dużej grupy studentów i uczniów przy stosunkowo 
małych kosztach. Natomiast za skuteczne uważane są takie środki, które zapewniają wysoki 
poziom realizacji wyznaczonych celów. Nie można ustalić jednolitej i powszechnie 
obowiązującej skuteczności danego środka. Ocena zależy bowiem od warunków panujących w 
poszczególnych państwach i indywidualnej interpretacji. 

W kwestionariuszu poproszono krajowych ekspertów o ocenę efektywności i skuteczności 
środków na rzecz promowania mobilności wdrożonych w ich państwach. Wyróżniono w nim 
trzy różne wymiary efektywności, mianowicie efektywność polegającą na: 

 zwiększeniu ogólnej liczby mobilnych studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających 
 poprawie jakości kształcenia odbywanego w ramach okresu studiów za granicą, oraz 
 zwiększenie udziału studentów tradycyjnie nie uczestniczących w mobilności.  

W kwestionariuszu środki zostały podzielone na trzy grupy: środki dotyczące uznawania, środki 
dotyczące mobilności studentów przyjeżdżających oraz środki dotyczące mobilności studentów 
wyjeżdżających. Eksperci oceniali efektywność i skuteczność tych środków przyznając im 
ocenę w skali od 1 („niska” lub „bardzo niewielka”) do 5 („wysoka” lub „bardzo znaczna”). 
Analiza obejmuje jedynie dwie najwyższe oceny w skali („wysoka” lub „znaczna” oraz „bardzo 
wysoka” lub „bardzo znaczna”) tzn. wyodrębniono te środki, które najczęściej otrzymywały 
dwie najwyższe oceny w skali.  

Poniżej przedstawiono osobno oceny ekspertów dotyczące każdego z trzech wymiarów 
efektywności oraz kwestii skuteczności. Osobno przedstawione zostaną ustalenia w zakresie 
kształcenia wyższego oraz kształcenia i szkoleń zawodowych. Analizując poniższe dane należy 
pamiętać o tym, że w szeregu państw reprezentowanych przez ekspertów wdrożono dotychczas 
bardzo niewiele środków na rzecz promowania mobilności w sektorze kształcenia i szkoleń 
zawodowych, a tylko te środki mogły zostać poddane ocenie. Tym samym wnioski dotyczące 
rankingu środków w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych opierają się na ocenie 
niewielkiej liczby środków.  
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4.1.1. Efektywne środki na rzecz ogólnego zwiększenia uczestnictwa w mobilności 
 Kształcenie wyższe 
W odniesieniu do kwestii uznawania, jako środki efektywnie zwiększające ogólny poziom 
uczestnictwa w mobilności oceniane były bardzo często dwa rozwiązania:  

 system ECTS oraz 
 systemy informacyjne. 

Wielu ekspertów za efektywny uznało również podział studiów na stopnie zgodnie z 
założeniami procesu bolońskiego oraz programy podwójnych dyplomów. Natomiast 
przedstawiciele nielicznych państw za szczególnie skuteczny środek zwiększania ogólnego 
poziomu uczestnictwa w mobilności uznają suplement do dyplomu. Może to wynikać z faktu, że 
międzynarodowa mobilność pracowników w Europie jest nadal zjawiskiem wyjątkowym.  

Jak można było oczekiwać, wśród środków służących promowaniu mobilności studentów 
wyjeżdżających, za efektywną metodę zwiększania poziomu uczestnictwa uznawane było 
najczęściej zapewnienie krajowym studentom pomocy finansowej. Dwa rozwiązania, które 
najczęściej uzyskiwały pozytywną ocenę ze strony ekspertów, to: 

 państwowe stypendia związane z mobilnością oraz 

 możliwość zachowania stypendium przez studentów, którzy okres studiów 
nieprzekraczający jednego roku odbywają za granicą.  

Jedynie kilku ekspertów za szczególnie efektywne uznało zapewnienie dodatkowej pomocy 
związanej z mobilnością dla osób otrzymujących stypendia oraz stypendiów wyrównawczych 
dla studentów ERASMUSA. Ogólnie wsparcie finansowe dla osób odbywających pełny cykl 
kształcenia za granicą było rzadziej uznawane za efektywne w porównaniu z pomocą finansową 
związaną z odbyciem w państwie obcym jedynie pewnego okresu studiów. Ogólne kursy 
językowe oraz specjalne językowe kursy przygotowawcze w bardzo nielicznych przypadkach 
uzyskały wysokie oceny.  
Wśród środków służących promowaniu mobilności studentów przyjeżdżających jedno 
rozwiązanie uznano za szczególnie efektywne dla zwiększenia napływu studentów: 

 promocja krajowych uniwersytetów i programów studiów za granicą.  
Kolejne trzy istotne środki, które zyskały równie wysokie oceny to: całe programy studiów 
wykładane w języku obcym, indywidualne wykłady w językach obcych oraz udzielanie 
specjalnych wskazówek zagranicznym studentom.  

Kształcenie i szkolenia zawodowe 
Wśród środków służących poprawie uznawania jako najbardziej efektywne oceniane są: 
→ systemy informacyjne i systemy służące zapewnieniu przejrzystości 

następnie zaś suplement do zaświadczenia.  

Spośród środków na rzecz promowania mobilności studentów/uczniów wyjeżdżających, jako 
efektywne wymienia się najczęściej: 
→ udzielanie państwowych stypendiów na rzecz mobilności dla osób wyjeżdżających na 

praktykę na okres nieprzekraczający jednego roku. 
→ specjalne językowe kursy przygotowawcze dla młodych osób zamierzających wyjechać na 

praktykę. 
→ stypendia wyrównawcze w ramach programu Leonardo. 
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Poza tym niektóre państwa za efektywne uznały możliwość zachowania stypendiów 
praktykanckich podczas odbywania określonego okresu studiów, a nawet całego programu 
kształcenia za granicą.  
 
Spośród środków na rzecz promowania mobilności studentów/uczniów przyjeżdżających, za 
najbardziej efektywne z dotychczas dotychczasowych środków zwiększania mobilności uznaje 
się często: 
→ udzielanie specjalnych wskazówek dla młodych osób przyjeżdżających z zagranicy 

Wysokie oceny uzyskało także ułatwianie wjazdu do Państwa Członkowskiego obywatelom z 
państw spoza UE oraz całe programy szkoleniowe prowadzone w językach obcych.  

4.1.2. Efektywne środki na rzecz zwiększenia udziału studentów tradycyjnie nie 
uczestniczących w mobilności 

Kształcenie wyższe 
W odniesieniu do środków służących promowaniu uznawania, największa grupa ekspertów 
stwierdziła, że najbardziej efektywnym instrumentem w stosunku do studentów tradycyjnie nie 
uczestniczących w mobilności jest:   
→ system ECTS 
następnie zaś środki służące zapewnieniu informacji i przejrzystości. 

Spośród środków na rzecz promowania mobilności studentów wyjeżdżających, jako efektywne 
wymienia się najczęściej:  
→ możliwość zachowania stypendium przez studentów, którzy okres studiów nie 

przekraczający jednego roku akademickiego odbywają za granicą oraz 
→ udzielanie dodatkowej pomocy w związku z wyjazdem dla studentów uzyskujących 

stypendia, 

Kształcenie i szkolenia zawodowe 
Podobnie jak w przypadku zwiększania ogólnego poziomu uczestnictwa, wśród środków 
służących promowaniu uznawania, jako środki efektywne wobec niemobilnych grup młodych 
osób oceniane są najczęściej: 
→ środki służące zapewnieniu informacji i przejrzystości, 

Spośród środków na rzecz promowania mobilności studentów/uczniów wyjeżdżających, jako 
efektywne wymienia się często: 
→ ogólne kursy językowe, 
→ specjalne językowe kursy przygotowawcze dla młodych osób zamierzających wyjechać na 

szkolenie oraz 
→ państwowe stypendia na rzecz mobilności, jak również 
→ stypendia wyrównawcze w ramach programu Leonardo. 

Brakuje natomiast rankingu środków na rzecz zwiększenia mobilności studentów/uczniów 
przyjeżdżających, ponieważ nie mają one znaczenia w kontekście wspierania udziału tradycyjnie 
niemobilnych grup młodych osób. 
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4.1.3. Efektywne środki na rzecz poprawy jakości mobilności Kształcenie wyższe 
Spośród środków na rzecz promowania mobilności studentów wyjeżdżających w szkolnictwie 
wyższym, jako rozwiązania efektywnie zwiększające jakość mobilności najczęściej wymienia 
się: 
→ ogólne kursy językowe, oraz 
→ specjalne językowe kursy przygotowawcze dla studentów zamierzających wyjechać za 

granicę, 
W wielu przypadkach za efektywny środek uznano również państwowe stypendia na rzecz 
mobilności.  

Spośród środków na rzecz promowania mobilności studentów przyjeżdżających, jako 
rozwiązania efektywnie zwiększające jakość wyjazdów najczęściej wymienia się: 

→ indywidualne wykłady prowadzone w językach obcych, oraz 
→ specjalne wskazówki dla zagranicznych studentów, 

 
Kształcenie i szkolenia zawodowe 
Spośród środków na rzecz promowania mobilności studentów/uczniów wyjeżdżających, 
rozwiązania, których efektywność w zakresie poprawy jakości kształcenia i szkoleń 
zawodowych za granicą, jest najczęściej wysoko oceniana to: 
→ specjalne językowe kursy przygotowawcze dla młodych osób zamierzających wyjechać na 

szkolenia zawodowe, 
→ ogólne kursy językowe, oraz 
→ państwowe stypendia na rzecz mobilności. 

Spośród środków na rzecz promowania mobilności studentów/uczniów przyjeżdżających, jako 
rozwiązania efektywnie zwiększające jakość wyjazdów uczestników szkoleń zawodowych, 
eksperci wymieniają najczęściej: 
→ specjalne wskazówki dla uczestników szkoleń zawodowych przybywających z zagranicy, 

oraz 
→ kształcenie i całe programy szkoleniowe prowadzone w językach obcych, 

4.1.4. Skuteczne środki promowania mobilności 

Szkolnictwo wyższe 
Wśród środków służących promowaniu uznawania, stosunkowo liczni eksperci jako skuteczne 
oceniają:  
→ środki służące zapewnieniu informacji i przejrzystości, 

Najmniej spośród wysokich ocen przyznano programom podwójnych dyplomów.  

Wśród środków na rzecz promowania mobilności studentów wyjeżdżających, jako skuteczne 
wymienia się najczęściej:  
→ możliwość zachowania stypendiów w okresie odbywania pewnego okresu lub całego 

programu kształcenia za granicą, oraz 
→ dodatkową pomoc na rzecz mobilności udzielaną na krótki i długi okres studiów za granicą. 

Stosunkowo wysoko w tym kontekście oceniane są również ogólne kursy językowe.  

Spośród środków na rzecz promowania mobilności studentów przyjeżdżających, jako skuteczne 
wymieniane są najczęściej:  
→ specjalne wskazówki dla zagranicznych studentów, oraz 
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→ promocja krajowych uniwersytetów i programów studiów za granicą. 
 Kolejne „miejsca” zajmują dwie metody związane z językami obcymi: indywidualne wykłady 
oraz całe programy studiów prowadzone w językach obcych.  

Kształcenie i szkolenia zawodowe 
Wśród środków służących promowaniu uznawania w szkolnictwie wyższym, stosunkowo liczni 
eksperci jako skuteczne oceniają: 
→ środki służące zapewnieniu informacji i przejrzystości, 

Natomiast najmniej spośród wysokich ocen przyznano programom podwójnych dyplomów.  

Spośród środków na rzecz promowania mobilności studentów/uczniów wyjeżdżających, jako 
skuteczne wymienia się najczęściej następujące rozwiązania: 
→ specjalne kursy językowe dla studentów i uczniów odbywających szkolenia za granicą, 

oraz 
→ udzielanie państwowych stypendiów dla osób wyjeżdżających na szkolenie na okres 

nieprzekraczający jednego roku. 
Również możliwość zachowania stypendiów szkoleniowych w trakcie wyjazdu została przez 
niektórych ekspertów uznana za skuteczną. 

Spośród środków na rzecz promowania mobilności studentów/uczniów przyjeżdżających, jako 
skuteczne rozwiązanie wymieniane są najczęściej:  
→ specjalne wskazówki dla młodych ludzi przybywających z zagranicy, 

Podobnie stosunkowo dużą liczbę wysokich ocen uzyskały całe programy szkoleniowe 
wykładane w językach obcych.  

4.1.5. Podsumowanie i wskaźniki porównawcze 

Ogólnie można stwierdzić, że wyniki ankiety dotyczące kształcenia wyższego wskazują, że 
decydenci polityczni w Europie w sposób powszechny i zdecydowany podejmują działania na 
rzecz ogólnego zwiększenia mobilności studentów. Jednakże, jak wynika z ankiety, o 
zdecydowanym zaangażowaniu politycznym na rzecz zwiększenia mobilności studentów 
tradycyjnie mało mobilnych można mówić jedynie w Danii. Również w odniesieniu do kwestii 
poprawy jakości okresów studiów odbywanych za granicą, zaangażowanie to wydaje się w 
najlepszym przypadku umiarkowane. Także i w tym przypadku, pozytywny wyjątek stanowi 
Dania, jak również Austria. 

Powszechne jest również polityczne zaangażowanie na rzecz zwiększenia ogólnego poziomu 
mobilności w dziedzinie kształcenia i szkoleń zawodowych. Jednak i w tym przypadku, jeżeli 
chodzi o zwiększenie udziału tradycyjnie mało mobilnych uczniów oraz poprawę jakości 
okresów kształcenia i szkoleń za granicą, zaangażowanie to ma raczej umiarkowany charakter. 
Wyjątek potwierdzający regułę stanowią w tym przypadku Finlandia i Litwa. 

Na podstawie oceny środków przeprowadzonej przez ekspertów krajowych można sformułować 
cztery następujące wnioski: 

 ocena indywidualnych środków przynosi podobne rezultaty w odniesieniu do 
kształcenia wyższego oraz kształcenia i szkoleń zawodowych. Można to częściowo 
przypisać temu, że program reform sektora kształcenia i szkoleń zawodowych 
stanowi w dużym odpowiednio dostosowaną wersję reform zrealizowanych w 
sektorze kształcenia wyższego. 

 środki, które w ankiecie zostały uznane za efektywne należą do szeregu kategorii 
tematycznych wyróżnionych w rozdziale II. Środki te dotyczą przede wszystkim 
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uznawania, oraz takich dziedzin jak „informacja, marketing i przejrzystość w 
systemach edukacyjnych”, finansowa i pozafinansowa pomoc dla mobilnych 
studentów i uczniów oraz likwidacja barier językowych. 

 środki, które respondenci ankiety uznali za skuteczne, dotyczą przede wszystkim 
takich kategorii tematycznych jak „likwidacja barier językowych i kulturowych”, 
„informacja, marketing i przejrzystość w systemach edukacyjnych” oraz „finansowa i 
pozafinansowa pomoc dla mobilnych studentów”. Dlatego, z wyjątkiem dziedziny 
uznawania, środki oceniane jako szczególnie skuteczne należą do tych samych 
kategorii tematycznych, co środki uznane za szczególnie efektywne. 

 wszystkie środki ocenione przez ekspertów jako skuteczne były również postrzegane 
jako efektywne działania na rzecz ogólnego zwiększenia mobilności studentów i 
uczniów, ale już niekoniecznie jakości nauki odbywanej za granicą lub udziału 
studentów i uczniów z grup tradycyjnie mało mobilnych. Nie oznacza to także 
oczywiście, że wszystkie efektywne środki były efektywne kosztowo. 

W odniesieniu do standardów jakości (wskaźniki porównawcze) na potrzeby oceny 
instrumentów wspierania krajowej mobilności, można zasadniczo stwierdzić, że środki powinny 
być efektywne. Wyniki ankiety wskazują, że dla efektywnego promowania mobilności istotne 
znaczenie mają następujące kwestie: 

 zasadniczo środki mogą zostać uznane za efektywne, jeżeli mają stosunkowo duży 
wpływ na realizację konkretnego celu. Efektywność indywidualnych środków można 
zwiększyć poprzez ich strategiczne połączenie lub specjalne zaadoptowanie do 
warunków społeczno-politycznych w konkretnym państwie.  

 środki ocenione przez ekspertów jako efektywne w zakresie zwiększenia ogólnego 
poziomu uczestnictwa w mobilności charakteryzuje obszerny zasięg. Możliwość 
uzyskania dostępu i skorzystania z tych środków ma duża liczba potencjalnie 
mobilnych studentów.  

 środki, które uznano za efektywne dla zwiększenia poziomu uczestnictwa studentów i 
uczniów tradycyjnie nie uczestniczących w mobilności mają podobne podstawowe 
cechy, co środki na rzecz zwiększenia ogólnego poziomu uczestnictwa w mobilności, 
jednak jak dotychczas dotyczyły (np. stypendia socjalne) wąskich, 
nieuczestniczących/społecznie mniej uprzywilejowanych grup. 

 środki na rzecz poprawy jakości mobilności służą likwidacji barier językowych i 
kulturowych, przyczyniając się tym samym do wzajemnego zrozumienia 
przedstawicieli różnych kultur oraz społecznej integracji, jak również do integracji 
programów nauczania.  

4.1.6. Informacje dodatkowe: liczba stypendiów na rzecz mobilności a udział w 
mobilności studentów uczelni wyższych  

Jako uzupełnienie powyższych informacji przedstawione zostanie podsumowanie doświadczeń 
uzyskanych w ramach programu ERASMUS dotyczących zależności między liczbą stypendiów 
na rzecz mobilności a udziałem w mobilności studentów uczelni wyższych. Kiedy program 
ERASMUS był wprowadzany w 1987 r., zgodnie z pierwotnymi założeniami stypendia 
ERASMUSA miały pokrywać w pełni dodatkowe koszty związane ze studiowaniem za granicą. 
W studium przeprowadzonym w celu oceny programu poprzedzającego ERASMUS 
stwierdzono, że znaczące zwiększenie poziomu uczestnictwa studentów w tymczasowej 
mobilności w Europie może okazać się trudne, jeżeli przyszły europejski program pomocowy 
nie będzie przewidywał znacznego wsparcia finansowego dla mobilnych studentów. 
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Początkowo środki przeznaczone na program pozwalały na zaspokojenie oczekiwań jego 
twórców. W przypadku studentów ERASMUSA w roku akademickim 1990/91, na podstawie 
reprezentatywnej ankiety ustalono, że stypendium przyznawane w ramach programu pokrywało 
ok. 90% rzeczywistych dodatkowych kosztów związanych ze studiami za granicą. Ustalono 
także, że jeżeli do kosztów doliczyć również nieodpłatne zakwaterowanie dla studentów 
mieszkających w prywatnych domach, stypendium nawet przewyższało kwotę dodatkowych 
kosztów.  
 
Jednakże, już ok. dziesięciu lat później sytuacja uległa fundamentalnej zmianie: wyniki 
reprezentatywnej ankiety wśród studentów wyjeżdżających w roku 1998/99 wykazały, że 
przyznawane wtedy stypendium ERASMUSA pokrywało zaledwie nieco ponad połowę 
dodatkowych kosztów studiowania za granicą 5. W przypadku tej, jak i wcześniejszej ankiety, 
ok. 20% mobilnych studentów stwierdziło, że miało poważne problemy finansowe w związku z 
okresem studiów za granicą. Wyniki tych ankiet nie pozwalają stwierdzić czy równocześnie 
zwiększyła się liczba studentów rezygnujących z planów studiowania za granicą z przyczyn 
finansowych.  
 
W pięcioletnim okresie od roku akademickiego 1998/99 do 2003/04 średnia wysokość 
miesięcznego stypendium ERASMUSA uległa dalszemu obniżeniu, w szczególności w 
przypadku studentów z Europy Środkowej i Wschodniej. W odniesieniu do tej grupy studentów 
obniżka wyniosła średnio 50% (z ponad 400 do poniżej 200 euro miesięcznie). Na tej podstawie 
można stwierdzić, że pomoc finansowa udzielona mobilnym studentom w ramach programu 
SOCRATES/ERASMUS nie pokrywa dodatkowych kosztów studiowania za granicą. 
 
Na podstawie dostępnych analiz ekspertów można stwierdzić, iż brakuje rozstrzygających 
dowodów na to, że zmniejszenie pomocy finansowej na mobilność studentów w ramach 
programu ERASMUS doprowadziło do spadku zainteresowania mobilnością lub zmniejszeniem 
poziomu uczestnictwa grup społecznie mniej uprzywilejowanych. Przykładowo, w latach 90-
tych pochodzenie społeczne studentów ERASMUSA nie uległo znaczącym zmianom. Można to 
tłumaczyć tym, że tymczasowa mobilność stała się już w Europie pewną normą, dlatego 
studenci i ich rodzice coraz chętniej zwiększają swoje finansowe zaangażowanie w takie 
programy. Ponadto zwiększenie możliwości zachowania państwowych stypendiów i kredytów 
mogło częściowo zrekompensować skutki obniżenia kwoty pomocy przyznawanej 
indywidualnym studentom. 
 
Ogólnie można stwierdzić, że brak kompletnego wyrównywania dodatkowych kosztów 
związanych z odbywaniem okresu studiów za granicą w ramach programu ERASMUS nie 
stanowi rzeczywistej bariery dla mobilności studentów z państw Europy Zachodniej. Dostępne 
dane wskazują natomiast, że zarówno ograniczony poziom pomocy finansowej w ramach 
programu SOCRATES/ERASMUS, jak i późne jej przekazywanie utrudniają mobilność 
studentów z państw Europy Środkowo-Wschodniej. 
 
Nie zgromadzono jak dotąd empirycznych danych pozwalających odpowiedzieć na pytanie, czy 
selektywne przyznawanie wyższych stypendiów na rzecz mobilności studentom społecznie 
mniej uprzywilejowanym pozwoliłoby na zwiększenie udziału w mobilności tej grupy 
studentów. 
 

                                                 
5  Zob. podsumowanie obu ankiet - Teichler 2002. 
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4.2. Skuteczne promowanie mobilności 
Zgodnie z powierzonym zakresem zadań, w studium zawarto wnioski dotyczące skutecznych 
metod promowania mobilności. W niniejszej sekcji przedstawiono rozważania poświęcone temu 
zagadnieniu.  
 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań sondażowych można stwierdzić, że skuteczną 
metodą promowania mobilności jest wykorzystanie sprawdzonych instrumentów europejskich w 
dziedzinie uznawania (system ECTS, suplement do dyplomu i świadectwa, stopnie studiów 
zgodne z założeniami procesu bolońskiego) oraz dostarczanie informacji na temat wszystkich 
istotnych aspektów mobilności za pośrednictwem Internetu. Kolejnym, niepowodującym 
zwiększenia kosztów instrumentem o istotnym znaczeniu promocyjnym jest zapewnienie 
możliwości zachowania stypendiów udzielanych na studia i szkolenie w trakcie wyjazdu. 
Ponadto stosunkowo małym kosztem można zapewnić dodatkowe stypendia na rzecz 
mobilności, w celu zachęcenia dużej grupy uprzednio niemobilnych studentów. Również 
stypendia wyrównawcze lub stypendia na rzecz europejskiej mobilności pochłaniają 
stosunkowo niewielkie środki, a uznawane są za skuteczne instrumenty, w szczególności w 
sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych. Wykorzystanie poziomu mobilności jako 
wskaźnika przy obliczaniu budżetów uczelni wyższych i placówek edukacyjnych w zależności 
od osiąganych wyników, przynosi korzyści praktycznie wszystkim studentom i, już po 
wdrożeniu tego systemu, nie wiąże się praktycznie z żadnymi dodatkowymi kosztami. 
 
Prowadzenie wykładów lub całych programów nauczania w językach obcych często nie 
wymaga zatrudnienia dodatkowego personelu, może natomiast przyciągnąć na uczelnie znaczną 
liczbę słuchaczy z zagranicy. W przeprowadzonych ankietach eksperci ocenili, że środki na 
rzecz poprawy poziomu nauki języków obcych mają istotne znaczenie dla zwiększenia ogólnej 
liczby przyjezdnych studentów oraz jakości programu nauczania realizowanego przez 
mobilnych studentów i uczniów przyjeżdżających. Dotyczy to nie tylko studentów wyższych 
uczelni, lecz także osób odbywających kształcenia i szkolenia zawodowe.  
 
Krajowi eksperci uznają promowanie krajowych uczelni i programów studiów za granicą za 
metodę szczególnie skuteczną. Działania marketingowe umożliwiają, przy poniesieniu 
rozsądnych kosztów, na dotarcie do dużej grupy potencjalnych mobilnych studentów 
przyjeżdżających. W kształceniu i szkoleniach zawodowych, za efektywne kosztowo uznaje się 
kursy językowe prowadzone w ramach ogólnego programu nauczania, lub specjalne językowe 
kursy przygotowawcze do okresu nauki za granicą, dlatego powinny one stanowić element 
strategii promowania mobilności zorientowanej na uzyskanie maksymalnej skuteczności. 
Zdaniem krajowych ekspertów, element takiej strategii powinny ponadto stanowić państwowe 
stypendia na rzecz mobilności.  
 
Zasadniczo skuteczność konkretnych środków może być różnie oceniana w poszczególnych 
państwach. W niektórych przypadkach na ocenę wpływa ogólny niedostatek środków 
finansowych w danym państwie. W innych przypadkach, ocena zależy od tego, za jak istotne 
uznaje się korzyści związane ze zwiększeniem poziomu uczestnictwa w mobilności, któremu 
służą takie środki. Skoordynowane wdrażanie różnych środków może zwiększyć efektywność 
promowania mobilności, ponieważ pozwala osiągnąć lepsze efekty przy jednakowych zasobach. 
 
Wiele właściwych środków znajduje się aktualnie na etapie ogólnego wdrażania w Państwach 
Członkowskich UE. Dotyczy to nie tylko europejskich instrumentów ułatwiających uznawanie, 
lecz także np. rozwiązania umożliwiającego zachowania uprawnień do stypendiów studenckich.  
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Jednakże, w odniesieniu do innych już realizowanych środków, nadal zachodzi konieczność 
wprowadzenia pewnych udoskonaleń. Bardziej konkretnie, w dalszym ciągu w niepełnym 
zakresie wykorzystywane są możliwości systemów informacyjnych opartych na Internecie, baz 
danych i portali tematycznych zawierających linki do różnych stron internetowych (choć w 
dziedzinie tej przedsięwzięto już wiele działań). Dostarczanie informacji za pośrednictwem 
Internetu może być uznawane za jeden z podstawowych fundamentów skutecznych działań na 
rzecz promowania mobilności. Informacje udostępniane w tym trybie powinny obejmować 
wszystkie podstawowe aspekty wspierania mobilności (stypendia na rzecz mobilności, 
procedury uznawanie, specjalne kursy językowe, opłaty za studia, zabezpieczenie społeczne, 
regulacje związane z prawem do pobytu, zagraniczne systemy edukacyjne oraz możliwości 
uzyskania indywidualnych wskazówek). Należy dążyć do zapewnienia łatwego dostępu do 
takich informacji młodzieży we wszystkich sektorach edukacji. Informacje powinny być 
dostosowane do potrzeb grup, które dotychczas nie brały dostatecznego udziału w mobilności, 
np. studentów wyższych uczelni na kierunkach inżynieryjnych i technologicznych oraz 
uwzględniać konkretne, rzadziej wybierane państwa docelowe. 

Istotne znaczenie w strategii promowania mobilności zorientowanej na uzyskanie maksymalnej 
skuteczności ma także poszerzenie oferty specjalnych wskazówek dla zagranicznych studentów, 
należałoby zatem podjąć dalsze działania w tym zakresie. Taka pomoc może zostać stosunkowo 
łatwo zorganizowana przez opiekunów studentów, a, jak się ocenia, znacząco przyczynia się ona 
do zwiększenia liczby przyjezdnych studentów oraz poprawy jakości programów nauczania 
realizowanych przez mobilnych studentów i uczniów przyjeżdżających.  

Jeżeli za ogólny cel mobilności uznać rozwój kontaktów międzykulturowych oraz europejskiego 
obywatelstwa, w ramach strategii zorientowanej na maksymalną skuteczność należy promować, 
obok fizycznej, także mobilność wirtualną. Ponadto wirtualna mobilność, wprowadzana obecnie 
w systemach szkolnictwa wyższego w wielu Państwach Członkowskich może być uznawana za 
szczególnie skuteczną metodę promowania międzykulturowego kształcenia.  

Można mówić o pewnym konflikcie między skutecznymi środkami promowania mobilności 
oraz środkami na rzecz poprawy jakości mobilności lub zwiększenia udziału grup tradycyjnie 
mało mobilnych. Przy realizacji strategii promowania mobilności zorientowanej na uzyskanie 
maksymalnej skuteczności, nie można pomijać potrzeby zapewnienia odpowiedniej jakości 
mobilności oraz stworzenia równych szans udziału dla wszystkich grup społecznych.  

Przykładowo, eksperci biorący udział w ankiecie uznali, że dla zapewnienia jakości mobilności 
szczególnie istotna jest likwidacja barier językowych. Jednakże ogólne kursy językowe oraz 
specjalne językowe kursy przygotowawcze były często oceniane jako wyjątkowo skuteczne 
środki wyłącznie w przypadku kształcenia i szkoleń zawodowych. Dlatego zdaniem ekspertów 
jedynym odpowiednim środkiem, który jest nie tylko skuteczny, ale i wpływa na poprawę 
jakości mobilności, są indywidualne kursy lub całe programy nauczania wykładane w językach 
obcych. 
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ZAŁĄCZNIK: Krajowe profile statystyczne 

1.  Przegląd krajowych danych statystycznych 

1.1. Wybór i prezentacja danych 

W niniejszym załączniku przedstawiono w zwięzły sposób statystyczne profile mobilności 
poszczególnych Państw Członkowskich UE. Dane starano się przedstawić w sposób obrazowy i 
analityczny, jak również przejrzysty i łatwy do odczytu. W myśl tych założeń opracowano 
jednostronicowe tabele przedstawiające najbardziej istotne aspekty mobilności studentów. W 
tabelach przedstawiono raczej dane dotyczące proporcji (procenty) niż liczby bezwzględne. 
Tabele zawierają również informacje o trzech państwach pochodzenia i docelowych oraz 
kierunkach studiów najczęściej wybieranych przez mobilnych studentów. Ze względu na 
ograniczenia w zakresie obszerności studium, nie można było przedstawić szeregów czasowych 
danych. Z tej samej przyczyny danych nie zaprezentowano w postaci diagramów. 

Podobny standardowy format tabeli zastosowano zarówno w odniesieniu do szkolnictwa 
wyższego i średniego, jak i kształcenia zawodowego. W przypadku każdego aspektu mobilności 
wybrano najbardziej istotne dane z różnych dostępnych źródeł. Przyjęcie takiej metody 
spowodowało, że różne rodzaje informacji odnośnie do konkretnego państwa dotyczą często 
różnych lat bazowych. Przy wyborze danych kierowano się również potrzebą dostarczenia jak 
najbardziej aktualnych i kompletnych informacji o każdym państwie. Dlatego skorzystano także 
z tych źródeł danych, które zawierały informacje dotyczące jedynie części państw 
uwzględnionych w studium. Stąd niektóre pozycje w tabelach zostały wypełnione tylko w 
przypadku części państw. Ponadto w wielu przypadkach nie można dokonać porównania 
określonych danych dotyczących jednego państwa z tym samym rodzajem danych dotyczących 
innego państwa, ponieważ w obu przypadkach wykorzystano różne źródła danych. 

1.2. Definicje 

Mobilni studenci i uczniowie 
Analogicznie do innych podobnych opracowań, również na potrzeby niniejszego studium 
przyjęto, że za mobilnych studentów i uczniów uznawani będą ci studenci i uczniowie, którzy 
pracują lub uczą się za granicą przez pewien minimalny okres czasu (np. jeden trymestr/semestr 
w przypadku mobilnych studentów uczelni wyższych), niezależnie od ich formalnego statusu 
jako uczniów czy studentów.  

Terminologia: mobilni studenci a studenci z obywatelstwem zagranicznym 
Jak już wyjaśniono w rozdziale 2.1 w podstawowej części studium, w przypadku większości 
Państw Członkowskich, jedyne dane, na podstawie których możemy uzyskać przybliżone 
rozmiary mobilności wewnętrznej stanowią informacje o liczbie osób z zagranicznym 
obywatelstwem kształcących się w placówkach edukacyjnych danego państwa. Natomiast liczba 
studentów wyjeżdżających obliczana jest na podstawie ogólnoświatowych danych dotyczących 
studentów zagranicznych. Wiarygodność danych dotyczących mobilności opartych na czynniku 
obcego obywatelstwa jest jednak ograniczona. Dlatego wystąpiono do Państw Członkowskich 
UE o przekazanie bardziej rzetelnych danych na temat wewnętrznej mobilności i w przypadku 
państw, które były w stanie ich dostarczyć, za mobilnych uznawano tych uczniów i studentów, 
którzy mają stałe miejsce zamieszkania w obcym państwie lub zdobyli tam swoje uprzednie 
wykształcenie. Jakość danych przedstawionych odnośnie do konkretnego państwa została 
zaznaczona w odpowiednich podpozycjach tabeli: określenie „mobilni studenci przyjeżdżający” 
lub „wyjeżdżający” oznacza, że dostępne były dane odpowiedniej jakości, natomiast liczby 
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dotyczące „studentów i uczniów zagranicznych” albo „studentów i uczniów z obywatelstwem 
krajowym kształcących się za granicą”, wynikają z danych opartych na czynniku obywatelstwa.  

Stopnie edukacji 
W celu wyodrębnienia jednolitych grup programów edukacyjnych spośród programów 
obowiązujących w poszczególnych państwach, do celów statystycznych wykorzystywana jest 
Międzynarodowa Klasyfikacja Standardów Edukacyjnych (ISCED) (zob. np. UNESCO-UIS, 
OECD, Eurostat 2004).  
Kształcenie średnie określane jest jako kształcenie ponadpodstawowe poprzedzające kształcenie 
wyższe i obejmuje: 
– ISCED 2A:  kształcenie średnie (niższy poziom) - programy mające przygotować uczniów 

do bezpośredniego podjęcia nauki na poziomie trzecim, w trybie mającym 
ostatecznie przygotować ich do podjęcia studiów wyższych. 

– ISCED 3A:  kształcenie średnie (wyższy poziom) - programy mające zapewnić 
bezpośredni dostęp do poziomu ISCED 5A (kształcenie wyższe). 

– ISCED 4A:  kształcenie powyżej stopnia średniego (nie wyższe) - programy mające 
zapewnić bezpośredni dostęp do poziomu ISCED 5A (kształcenie wyższe).  

Kształcenie zawodowe zostało określone jako kształcenie zawodowe (nie wyższe) i obejmuje 
następujące poziomy: 
– ISCED 2B:  kształcenie średnie (niższy poziom) - programy mające przygotować uczniów 

do bezpośredniego podjęcia kształcenia w ramach programów na poziomie 
3C. 

– ISCED 2C:  kształcenie średnie (niższy poziom) - programy mające przede wszystkim 
przygotować uczniów do bezpośredniego podjęcia pracy zawodowej po 
ukończeniu tego poziomu edukacji (określane niekiedy jako programy 
„ostateczne”). 

– ISCED 3B:  kształcenie średnie (wyższy poziom) - programy na poziomie 3. mające 
zapewnić bezpośredni dostęp do poziomu ISCED 5B. 

– ISCED 3C: kształcenie średnie (wyższy poziom) - programy na poziomie 3. mające 
przygotować uczniów do bezpośredniego podjęcia pracy zawodowej, przy 
czym równocześnie zapewniają one możliwość kontynuowania nauki w 
ramach programów ISCED 4 lub innych programów ISCED 3.  

– ISCED 4B:  kształcenie powyżej stopnia średniego (nie wyższe) - programy na poziomie 4. 
mające przygotować uczniów do bezpośredniego podjęcia pracy zawodowej, 
przy czym równocześnie zapewniają one możliwość kontynuowania nauki w 
ramach programów ISCED 4.  

Za kształcenie wyższe uznawane jest kształcenie na poziomie bardziej zaawansowanym niż 
programy na stopnia 3 i 4. Obejmuje ono następujące (pod)poziomy: 
– ISCED 5A: pierwszy etap kształcenia wyższego – programy z dużą zawartością teorii, 

skoncentrowane na naukach humanistycznych i ścisłych lub przygotowaniu 
studentów do wykonywania zawodów wymagających wysokiej specjalizacji. 

– ISCED 5B: pierwszy etap kształcenia wyższego - programy skoncentrowane w dużo 
większym stopniu na aspektach praktycznych/technicznych/zawodowych 
nauki w porównaniu z programami ISCED 5A. Program jest z reguły krótszy 
niż w przypadku 5A i skoncentrowany na doskonaleniu umiejętności 
przydatnych w pracy zawodowej w celu bezpośredniego podjęcia pracy 
zawodowej.  



Mobilność studentów i uczniów 

7PE 361.212 55

– ISCED 6: drugi etap kształcenia wyższego - programy prowadzące bezpośrednio do 
zdobycia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego. w prawie 
wszystkich państwach występuje jedynie „pierwszy stopień naukowy (np. 
stopień doktora), w innych przyznawany jest tylko stopień pośredni, a w 
niektórych także drugi stopień naukowy.  

 
Stosunek liczby studentów mobilnych do studentów zamieszkałych w kraju („poziom 
mobilności”) 
W celu obliczenia porównywalnych poziomów mobilności w zakresie mobilności studentów 
przyjeżdżających i wyjeżdżających należało wyodrębnić identyczną grupę bazową studentów 
uczelni wyższych, do których porównywane będą obie odmienne grupy mobilnych studentów 
(mobilni studenci przyjeżdżający i wyjeżdżający). Dlatego zdecydowano się na odstępstwo od 
uprzednio stosowanej metody obliczania poziomu mobilności mobilnych studentów, polegającej 
na porównaniu liczby zagranicznych studentów z liczbą wszystkich studentów kształcących się 
w danym kraju, w której uwzględniano także samych zagranicznych studentów. Zamiast tego 
porównano liczbę studentów przyjezdnych i wyjeżdżających z liczbą studentów niemobilnych 
(zamieszkałych w danym kraju). W celu uzyskania przybliżonej liczby takich studentów 
wykorzystano dane dotyczące studentów z obywatelstwem danego państwa kształcących się na 
uczelniach wyższych w tym państwie. Następnie, od ogólnej liczby studentów kształcących się 
w pełnym i niepełnym wymiarze czasu, odjęto liczbę studentów zagranicznych oraz mobilnych 
studentów przyjeżdżających. 

Państwo pochodzenia/docelowe mobilnych studentów 
W przypadku mobilności studentów przyjeżdżających, państwa wyszczególnione w tabelach 
dotyczących ogólnej mobilności w państwach (tabele 1-3 w każdym z profilów krajowych), 
oznaczają państwa pochodzenia mobilnych studentów przyjeżdżających lub państwa, których 
obywatelami są zagraniczni studenci. W przypadku mobilności studentów wyjeżdzających, 
oznaczają one obce państwa, w których kształcą się studenci z obywatelstwem danego państwa 
(w przypadku Cypru: docelowe państwa mobilnych studentów wyjeżdżających). 

Kierunki studiów 
W niektórych państwach, w przypadku studentów kształcących się na więcej niż jednym 
kierunku, każdy kierunek został policzony osobno. 

Stosunek mobilności studentów wyjeżdżających do przyjeżdżających („bilans mobilności”) 
W przypadku każdego z badanych państw, w celu uzyskania „bilansu mobilności”, porównano 
liczbę studentów z obywatelstwem danego państwa kształcących się za granicą, z liczbą 
mobilnych studentów przyjeżdżających lub studentów zagranicznych. Stosunek mobilności 
wyjeżdżających do przyjeżdżających na poziomie poniżej 1 oznacza, że dane państwo jest 
importerem netto studentów, jeżeli natomiast wynosi on powyżej 1, dane państwo zostało 
zaliczone do eksporterów netto studentów. 

Mobilność studentów w ramach wspólnotowych programów działania 
Program Socrates/Erasmus umożliwia studentom wyjazd do innego europejskiego państwa w 
celu odbycia tam okresu studiów wynoszącego od 3 do 12 miesięcy.  

Natomiast działanie na rzecz mobilności realizowane w ramach programu Leonardo da Vinci 
służy wspieraniu współpracy między światem biznesu a dziedziną przygotowania zawodowego. 
Młode osoby na początkowym etapie kształcenia zawodowego oraz studenci wyższych uczelni 
mogą wyjechać na „praktyki”, trwające od 3 do 39 tygodni w przypadku młodych osób na 
początkowym etapie kształcenia zawodowego oraz od 13 do 52 tygodni w przypadku studentów 
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wyższych uczelni. „Praktyka” oznacza okres szkoleń zawodowych lub pracy zawodowej w 
organizacji partnerskiej w innym z uczestniczących państw. „Praktyka” musi stanowić 
integralny element programu kształcenia lub szkoleń uczestnika.  

Program Socrates/Comenius w ramach projektów językowych Comenius służy wspieraniu 
wymiany klas. W wymianie mogą uczestniczyć uczniowie w wieku co najmniej 14 lat. 
Minimalny okres pobytu wynosi 14 dni.  

 
1.3. Źródła danych 

W przypadku profilów krajowych uwzględniono wszystkie zróżnicowane źródła danych na 
temat mobilności studentów: dane Eurostatu, OECD i UNESCO porównywalne na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym, bazy danych programu Socrates/Erasmus oraz wyniki 
szczegółowych ankiet.  

Na potrzeby niniejszego studium skierowano dwa wnioski odnośnie do zgromadzenia danych:  
• w celu uzyskania bardziej rzetelnych informacji na temat mobilności w porównaniu do 

danych Eurostatu opartych na czynniku obywatelstwa, krajowe urzędy statystyczne 
zostały poproszone o przekazanie danych o obcych państwach, w których studenci 
wyższych uczelni, uczniowie szkół średnich oraz osoby odbywające kształcenie 
zawodowe mają miejsce zamieszkania lub zdobyli uprzednie wykształcenie. Osiem 
państw było w stanie dostarczyć dane dotyczące szkolnictwa wyższego, a siedem państw 
szkolnictwa średniego i zawodowego (zostały one wymienione poniżej).  

• krajowe agencje odpowiedzialne za realizację programów Leonardo i 
Socrates/Comenius zostały poproszone o dostarczenie jak najbardziej aktualnych danych 
o uczestnikach tych programów.  

Przy tworzeniu profilów krajowych skorzystano także z wyników badań statystycznych 
zrealizowanych na potrzeby innego europejskiego projektu: informacje dotyczące udziału w 
krajowych programach na rzecz mobilności uzyskano na podstawie wyników ankiety 
przeprowadzonej z udziałem organizacji wspierających finansowo mobilność studentów w 
szkolnictwie wyższym. Wyniki tej ankiety zostały uprzejmie udostępnione zespołowi 
realizującemu niniejszy projekt przez koordynatora projektu EURODATA. 
Dane były analizowane do połowy maja 2004 r. Gwiazdki tabelkach oznaczają luki w 
dostępnych danych. 
Bardziej szczegółowo, różne rodzaje danych, na których oparto profile krajowe uzyskano z 
następujących źródeł: 

Studenci zagraniczni   
Baza danych Eurostat New Cronos:  
 http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39139751&_dad=portal&_schema=

PORTAL&screen=welcomeref&open=/edtr/educ/educat/foreign&language= 
en&product=EU_MASTER_education_training&root=EU_MASTER_education_training&
scrollto=171 

Studenci z obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą 
Baza danych Instytutu Statystycznego UNESCO Institute for Statistics:  
 http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=5187&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO

N=2  
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Mobilność studentów przyjeżdżających 
Poniżej przedstawiono krajowe urzędy statystyczne, które specjalnie na potrzeby studium 
NATMOB przedstawiły dane w oparciu o inne kryterium mobilności niż obce obywatelstwo: 

Szkolnictwo wyższe: 
– Austria:   Statistyki Austria 
– Belgia-Nl:  Ministerstwo Wspólnoty Flamandzkiej 
– Cypr:   Urząd Statystyczny Cypru 
– Irlandia:   Ministerstwo Nauki i Edukacji 
– Niemcy:   Federalny Urząd Statystyczny 
– Łotwa:  Główny Urząd Statystyczny Łotwy 
– Hiszpania:  Ministerstwo Nauki i Edukacji (MEC) 
– Wielka Brytania: Agencja ds. Statystyk Szkolnictwa Wyższego (HESA) 
 
Szkolnictwo średnie o oraz kształcenie i szkolenia zawodowe: 
– Belgia-Nl:  Ministerstwo Wspólnoty Flamandzkiej 
– Cypr:   Urząd Statystyczny Cypru 
– Republika Czeska: Czeski Urząd Statystyczny 
– Irlandia:   Ministerstwo Nauki i Edukacji 
– Łotwa:  Centralny Urząd Statystyczny Łotwy 
– Luksemburg: Minister Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Zawodowego 
– Polska:  Główny Urząd Statystyczny 

Mobilność studentów wyjeżdżających 
Jedynie Urząd Statystyczny Cypru zdołał dostarczyć rzeczywiste dane na temat mobilności w 
zakresie mobilności studentów wyjeżdżających. 

Europejskie programy na rzecz mobilności 
Erasmus:  dane z roku akademickiego 2003/04 data (wszystkie państwa): biuro programu 

SOCRATES/ERASMUS w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet w Kent, 
dane za rok akademicki 2002/03: mobilność studentów i nauczycieli w ramach 
programu ERASMUS 2002 – 2003:  

 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/statisti/stat14.pdf 
website  

 oraz bardziej szczegółowe informacje uzyskane z 
 Belgia -Nl:  Ministerstwo Wspólnoty Flamandzkiej 
 Dania:  Cirius  
 Włochy:  Krajowa Agencja ds. Programu ERASMUS 
 Malta:  Krajowa Agencja ds. Programu SOCRATES 
 Szwecja:  Biuro Programów Międzynarodowych w zakresie Edukacji i Kształcenia 

Zawodowego 

Comenius: Wnioski o przekazanie danych skierowane do agencji krajowych 

Leonardo: Wnioski o przekazanie danych skierowane do agencji krajowych 

Krajowe programy wspierania mobilności 
Dane zostały oparte na wynikach ankiety przeprowadzonej z udziałem krajowych organizacji z 
wszystkich Państw Członkowskich wspierających finansowo mobilność studentów. Odpowiedzi 
uzyskano z 17 państw wymienionych poniżej. Otrzymane dane dotyczą programów 
realizowanych przez wyszczególnione organizacje: 
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– Austria:  Austriackie Biuro Wymiany (ÖAD) oraz Federalne Ministerstwo Nauki, 
Edukacji i Kultury, 

– Belgia: Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA)  
– Cypr:  Ministerstwo Edukacji i Kultury, Wydział Szkolnictwa Wyższego 

(instytucja ta sama nie udziela wprawdzie stypendiów, jednak 
przygotowała zbiorowe sprawozdanie na potrzeby studium) 

– Republika Czeska:  Fundacja Nadání Josefa, Marie i Zdeňky Hlávkových (Fundacja 
Hlavka) 

– Niemcy:  Niemieckie Biuro Wymiany Akademickiej (DAAD), Komisja Fulbright 
– Dania:  Ośrodek programów stypendialnych Danida, Cirius, Konferencja 

Duńskich Rektorów, Duński Rządowy Instytut Fitopatologii dla Krajów 
Rozwijającyh się (Danida), Duńska Sieć Badań Rolnictwa na rzecz 
Rozwoju (NETARD), Duńska Agencja Badawcza,  

– Estonia:  Ministerstwo Badań i Edukacji, British Council 
– Finlandia:  Ośrodek Mobilności Międzynarodowej (CIMO), Fińska Fundacja 

Kulturalna 
– Francja:  Francusko-Amerykańska Komisja ds. Wymiany Edukacyjnej (EGIDE), 

Minsterstwo Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Badań - 
Wydział badań, sekcja ds. badań akademickich 

– Grecja:  Dyrekcja ds. Stosunków Międzynarodowych w Edukacji (IKY), Fundacja 
Pomocy Publicznej im. Aleksandra S. Onassisa, Fundacja Stypendiów 
Państwowych 

– Węgry: British Council Węgry, Fundacja Publiczna Tempus, Aktion Österreich-
Ungarn 

– Irlandia:  Irlandzka Rada Badawcza ds. Nauk Humanistycznych i Społecznych 
(IRCHSS)  

– Litwa:  Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, British Council, 
Wileński Ośrodek Doradztwa Edukacyjnego (Studijų užsienyje 
informacijos centras, prowadzący działalność na Litwie z ramienia 
Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego), Ośrodek Doradztwa 
Edukacyjnego, Ambasada USA - sekcja spraw publicznych 

– Holandia:  Nuffic (Holenderska Organizacja Współpracy Międzynarodowej w 
dziedzinie Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet w Maastricht, Centrum 
Fullbrighta - Program Stypendialny Campus 

– Szwecja:  Biuro Programów Międzynarodowych w zakresie Edukacji i Kształcenia 
Zawodowego, Szwedzka Fundacja na rzecz Międzynarodowej 
Współpracy w dziedzinie Badań i Szkolnictwa Wyższego, Instytut 
Szwedzki 

– Republika Słowacji:  Ministerstwo Wyższej Edukacji, Nauki i Sportu 
– Wielka Brytania:    Marshall Aid Commemoration Commission 

1.4. Wykaz skrótów 

Eurostat - kierunki studiów 
– inż., prod. i bud.:   inżynieria, produkcja i budownictwo 
– nauki hum.:   nauki humanistyczne 
– nauki społ., prawo i zarz.: nauki społeczne, prawo i zarządzanie 
– nauki med. i społ.:   nauki medyczne i społeczne 
– usł. zdrow. i socj.:   usługi zdrowotne i socjalne 
– nauki pedag.   nauki pedagogiczne 
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ERASMUS - kierunki studiów 
– zarz.:   zarządzanie 
– nauki pedag.:  nauki pedagogiczne, kształcenie nauczycieli 
– inż., tech.:   inżynieria, technologia 
– nauki filolog.:  nauki o języku i filologiczne 
– nauki med.:  nauki medyczne 
– nauki przyr.:  nauki przyrodnicze 
– nauki społ. :  nauki społeczne 

Programy krajowe - kierunki studiów 
– nauki rol.:   nauki rolnicze 
– nauki kom. i info.:  nauki informacyjne i komunikacyjne 
– nauki pedag.:  nauki pedagogiczne, kształcenie nauczycieli 
– inż., tech.:   inżynieria, technologia 
– nauki filolog:.  nauki o języku i filologiczne 
– adm. i zarz.:  administracja i zarządzanie 
– nauki med.:  nauki medyczne 
– nauki przyr.:  nauki przyrodnicze 
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2.  Krajowe profile statystyczne 
 

1. Austria 62 

2. Belgia 64 

3. Cypr 66 

4. Republika Czeska 68 

5. Dania 70 

6. Estonia 72 

7. Finlandia 74 

8. Francja 76 

9. Niemcy 78 

10. Grecja 80 

11. Węgry 82 

12. Irlandia 84 

13. Włochy 86 

14. Łotwa 88 

15. Litwa 90 

16. Luksemburg 92 

17. Malta 94 

18. Holandia 96 

19. Polska 98 

20. Portugalia 100 

21. Słowacja 102 

22. Słowenia 104 

23. Hiszpania 106 

24. Szwecja 108 

25. Wielka Brytania 110 
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AUSTRIA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Mobilni studenci przyjeżdżający (ISCED 5A i 6) oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6), najbardziej 
aktualne z dostępnych danych 

 
Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów1 

Zmiana2 Kobiety ISCED 
5A 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych 

Państwa3 Kierunki studiów4  

Stosunek 
wyjeżdżają
cy/przyjeżd
żający2002

/035 

Rok 2003/04 - 
przyjeżdżając
y 

30 114 +10,3% 52,6% 88,6% 16,5% 
Włochy
Niemcy

Turcja

22,2%
17,8%
6,1%

nauki społ., prawo 
i zarz. 

nauki hum. i 
sztuki piękne 

inż.,prod. i bud.  

36,7%

20,9%

12,6%

Rok 2002/03 - 
wyjeżdżający 
 

12 628 +5,4% * * 6,4% 

Niemcy
Wielka 

Brytania
USA

54,6%
10,7%

8,4%

* 

0,41 

1 Przyjeżdżający: studenci, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą. 
2 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3 Najczęsztsze państwo pochodzenia lub odbywania zagranicznych studiów. 
4 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 
5 Stosunek studentów zagranicznych i studentów z obywatelstwem krajowym kształcących się za granicą (ISCED 5-6). 

Tabela 2:  Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 3 159 +11,4% * 

Niemcy
Francja
Włochy

13,0% 
12,1% 
11,4% 

zarządzanie
nauki filolog.

inż., tech.

24,9% 
15,1% 
10,4% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 3 727 +12,1% * 

Hiszpania
Francja

Włochy

17,0% 
14,2% 
12,4% 

zarządzanie
nauki filolog.
nauki pedag.

26,9% 
13,7% 
8,0% 

1,3 

Programy UE - Leonardo, 
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonardo, 
wyjeżdżający 409 +6,8% 54,0% 

Niemcy
Hiszpania

Francja

35,7%
10,5%
8,8% 

nie dotyczy * 

 Programy krajowe
- przyjeżdżający

(2002/03)
739 * 47,9% 

Słowacja
Czechy
Węgry

15,4% 
12,2% 
11,1% 

 nauki przyrod.
inż. i tech.

adm. i zarz.

16,3% 
15,4% 
9,9% 

 Programy krajowe
- wyjeżdżający

(2002/03)
187 * 55,3% 

Węgry
Bułgaria
Czechy

18,2% 
9,6% 
9,6% 

* 

0,25 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe.. 
3 Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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AUSTRIA - ciąg dalszy 
Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03  

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
uczniów 

 
Zmiana1 

 
Kobiety 

Szkoły 
średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów stopnia 
ISCED 2-4 

 
Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Przyjeżdżający  68 870 * 48% 39% * * 

Wyjeżdżający  * * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą. 

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Szkolnictwo średnie 

Programy UE - Comenius
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 312 +4% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

 Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo, 
przyjeżdżający

(2002/04)
466 +4% * 

Niemcy 
Czechy 

Hiszpania 

27% 
17% 
14% 

Programy UE - Leonardo
 wyjeżdżający

(2002/04)
874 +11% 54% Wielka Brytania  

Niemcy  
26% 
17% 

1,88 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

 Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
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BELGIA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Mobilni studenci przyjeżdżający lub studenci zagraniczni i studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6), najbardziej 
aktualne z dostępnych danych 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów1 

Zmiana2 Kobiety ISCED 
5A i 6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych

Państwa3 Kierunki studiów4 

Stosunek 
wyjeżdżając
y/przyjeżdża

jący 
2002/035 

BE-Nl 
Rok 
2003/04 - 
przyjeżdż
ający 

5 057 +12,1% 46,9% 92,0% 2,9% 
Holandia

Chiny
Niemcy

32,7%
13,2%
2,7% 

nauki społ., prawo i 
zarz. 

nauki hum. i sztuki 
piękne 

nauki ścisłe 

20,1% 
 

19,1% 
 

18,6% 

BE-Fr 
Przyjeżdż
ający 
2002/03 

32 798 +1,2% 50,0% 49,4% 23,8% 
Francja
Maroko
Włochy

34,3%
7,1% 
5,9% 

usł. zdrow i soc. 
nauki społ., prawo i 

zarz. 
nauki hum. i sztuki 

piękne 

27,2% 
18,4% 
8,9% 

Rok 
2002/03 - 
wyjeżdża
jący 

11 502 +11,4% * * 3,5% 

Francja
Wielka 

Brytania
Holandia

23,2%
20,1%
17,3%

* 

0,28 

1  Przyjeżdżający do belgijskiej Wspólnoty Flamandzkiej: studenci ze stałym miejscem zamieszkania za granicą. 
2 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3 Najczęstsze państwo pochodzenia, obywatelstwa lub studiów za granicą. 
4 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 
5 Liczby dotyczą Belgii jako całości (Wspólnota Flamandzka i Walońska) 

Tabela 2:  Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżający
/przyjeżdżają

cy 

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 4 504 +11,4% * 

Hiszpania
Włochy
Francja

23,6% 
14,2% 
9,4% 

zarządzanie
nauki społeczne

nauki filolog.

18,9% 
13,1% 
11,4% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 4 825 +4,4% 60,6% 

Hiszpania
Francja
Włochy

25,1% 
19,9% 
7,9% 

zarządzanie
nauki filolog.
nauki pedag.

17,9% 
13,4% 
11,6% 

1,07 

Programy UE - Leonardo, 
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonardo, 
wyjeżdżający
(BE-Fr 2002)

203 +8,6% * 
Niemcy

Hiszpania
Francja

12,8%
11,3%
32,5% 

nie dotyczy * 

Programy krajowe
 przyjeżdżający * * * * * 

Programy krajowe
 wyjeżdżający

(2002/03)
* * 63,4% 

Afryka
Ameryka 

Łac.
Azja

64,0%

17,5%
17,0%

* 
* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3 Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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BELGIA - ciąg dalszy  

Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Mobilni uczniowie przyjeżdżający i wyjeżdżający w szkolnictwie średnim i 
zawodowym (ISCED 5-6) w roku szkolnym 2002/03  

 
Ogólna 
liczba 

mobilnych 
uczniów1 

 
Zmiana2 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa3 Stosunek 

wyjeżdżający/
przyjeżdżający

BE-Nl  
Przyjeżdżający 287 * * 56% 0,6% Holandia 99% 

Wyjeżdżający  * * * * * * * 

* 

1 Przyjeżdżający: studenci mający stałe miejsce zamieszkania za granicą. 
2 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą. 

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 

Programy UE - Comenius
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 528 +100% * * 

* 

Programy krajowe
 przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE – Leonardo
 przyjeżdżający

(2002/04)
453 +48% * 

Holandia
Francja
Niemcy

23% 
20% 
17% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający

(2002/04)
331 +15% 54% 

Francja
Hiszpania

Włochy

22% 
16% 
12% 

0,73 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
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CYPR 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Mobilni studenci przyjeżdżający i wyjeżdżający (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2003/04 

 
Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów1 

Zmiana2 Kobiety ISCED 
5A&6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych

Państwa3 Kierunki studiów4  

Stosunek 
wyjeżdżając
y/przyjeżdż

ający 
 

Przyjeż 
dżający 5 943 +28,6% 21,7% 5,0% 39,9% 

Chiny
Bangladesz

Pakistan

23,1% 
21,0% 
20,1% 

nauki społ., prawo 
i zarz. 
usługi 

nauki ścisłe 

41,8%

36,6%
8,4% 

Wyjeż 
dżający  17 365 +6,1% 53,5% 98,1% 116,5% 

Grecja
Wielka 

Brytania
USA

67,6% 

15,8% 
6,8% 

* 

2,92 

1  Przyjeżdżający: obywatele obcych państw mający stałe miejsce zamieszkania za granicą. 
2 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
4  Najczęściej wybierany kierunek studiów wszystkich zagranicznych studentów. 

Tabela 2:  Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżają
cy/przyjeż

dżający 

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 62 +11,4% * 

Francja
Finlandia

Portugalia

16,9% 
15,3% 
13,6% 

zarządzanie
usł. zdrow. i socj.

nauki filolog.

37,1% 
14,5% 
10,8% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 64 -29,7% * 

Finlandia
Grecja

Francja

21,9% 
20,3% 
14,1% 

nauki pedag.
nauki filolog.

nauki społeczne

37,4% 
22,0% 
15,4% 

1,08 

Programy UE - Leonardo, 
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonardo, 
wyjeżdżający 10 +900,0% * 

Francja
Wielka 

Brytania
Grecja

20,0%
 

20,0%
30,0% 

nie dotyczy * 

Programy krajowe
przyjeżdżający

(2002/03)
5 349 * 23% 

Grecja
Bułgaria

Wielka 
Brytania

5,8% 
1,3% 
1,2% 

adm. i zarz.
nauki inf. i kom.

inż. i tech.

36% 
8% 
2% 

Programy krajowe -
wyjeżdżający

(2002/03)
16 374 * 54% 

Grecja
Wielka 

Brytania
Bułgaria

64,7% 
 

17,0% 
2,4% 

nauki hum.
adm. i zarz.

nauki społeczne

12% 
12% 
12% 

3,06 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierany kierunek studiów. 
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CYPR - ciąg dalszy 
Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Mobilni uczniowie przyjeżdżający i wyjeżdżający w szkolnictwie średnim i 
zawodowym (ISCED 5-6) w roku szkolnym 2002/03  

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
uczniów1 

 
Zmiana2 

 
Kobiety 

Szkoły 
średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów stopnia 
ISCED 2-4 

 
Państwa3 Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający 147 * * * 0,2% 
Liban

Bułgaria
Iran

39% 
16% 
16% 

Wyjeżdżający  * * * * * * 

* 

1  Przyjeżdżający: studenci mający stałe miejsce zamieszkania za granicą 
2 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 

Programy UE - Comenius 
przyjeżdżający  * * * * 

Programy UE - Comenius 
wyjeżdżający  62 +72% * * 

* 

Programy krajowe  
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe  
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo, 
przyjeżdżający

(2002/04)
193 +302% * 

Niemcy
Wielka 

Brytania
Belgia

45% 
 

20% 
9% 

Programy UE - Leonardo, 
wyjeżdżający

(2002/04)
40 +900% 48% 

Grecja
Wielka 

Brytania
Niemcy
Włochy

25% 
 

25% 
25% 
25% 

0,21 

 Programy krajowe 
 przyjeżdżający * * * * 

 Programy krajowe  
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
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REPUBLIKA CZESKA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2002/3 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A i 6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych

Państwa2 Kierunki studiów3  

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Przyjeż 
dżający 10 338 +6,0% 58,7% 96,2% 3,7% 

Słowacja
Rumunia
Ukraina

67,1%
3,0%
2,9%

nauki społ, zarz. i 
prawo 

usł. zdrow. i 
socj. 

inż.,prod. i bud.  

31,6% 
 

26,1% 
14,1% 

Wyjeżdża 
jący 6 800 +15,5% * * 2,5% 

Niemcy
USA

Francja

34,4%
17,4%
8,6%

* 

0,68 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą. 
3 Najczęściej wybierane kierunki studiów. 

Tabela 2:  Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżają 
cy/przyjeż 

dżający 

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 1 298 +33,8% * 

Niemcy
Francja

Hiszpania

16,9% 
16,8% 
13,8% 

zarządzanie
inż., tech.

nauki społeczne

18,4%
13,5%
13,4%

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 3 589 +19,6% * 

Niemcy
Francja

Hiszpania

25,9% 
14,2% 
8,0% 

zarządzanie
inż., tech.

nauki filolog.

16,3%
13,4%
12,9%

2,92 

Programy UE - Leonardo, 
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonardo, 
wyjeżdżający 243 +89,9% * 

Austria
Niemcy
Szwecja

16,5%
25,5%
11,9% 

nie dotyczy * 

Programy krajowe
 przyjeżdżający * * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający

(2002/03)
131 * 47% 

Francja
Wielka 

Brytania
Szwajcaria

11,0% 
 

11,0% 
5,0% 

inż. i tech.
nauki przyrod.

sztuki piękne

19,0%
17,0%
13,0%

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierany kierunek studiów. 
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REPUBLIKA CZESKA - ciąg dalszy 
Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Mobilni uczniowie przyjeżdżający i wyjeżdżający w szkolnictwie średnim i 
zawodowym (ISCED 5-6) w roku szkolnym 2002/03 
 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
uczniów1 

 
Zmiana2 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa3 Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  635 * * 100% 0,1% * 

Wyjeżdżający  * * * * * * 

* 

1  Przyjeżdżający: uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania za granicą. 
2  W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3   Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 

Programy UE - Comenius
 przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 325 0 * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
 wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE – Leonardo
 przyjeżdżający

(2002-2004)
218 -23% * Niemcy

Hiszpania
54% 
16% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

704 +24% 55% Niemcy
Austria 

43% 
12% 

3.23 

 Programy krajowe
 przyjeżdżający * * * * 

 Programy krajowe
wyjeżdżający 140 * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
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DANIA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A&6  

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych

Państwa2 Kierunki studiów3  

Stosunek 
wyjeżdżając
y/przyjeżdż

ający 

Przyjeż 
dżający  18 120 +25.1% 54,1% 85,8% 9,9% 

Norwegia
Islandia

Chiny (w tym 
Hongkong)

8,4% 
6,0% 

 
5,8% 

nauki społ., 
prawo i zarz. 

usł. zdrow. i socj. 
nauki hum. i 

sztuki piękne 

30,2% 
17,5% 
16,6% 

Wyjeż 
dżający  6 733 -9,5% * * 3,7% 

Wielka 
Brytania
Szwecja

USA

25,8% 
 

14,8% 
13,4% 

* 

0,37 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą. 
3 Najczęściej wybierane kierunki studiów. 

Tabela 2:  Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 
Stosunek 

wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 3 393 +17,5% 53,9%

Hiszpania
Francja
Niemcy

17,3%
15,1%
12,4%

inż., tech.
zarządzanie

nauki społeczne

30,1% 
22,6% 
9,9% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 1 686 -8,6% 65,2%

Wielka 
Brytania
Niemcy
Francja

19,6%
 

17,9%
15,4%

zarządzanie
nauki filolog.

nauki społeczne

21,6% 
20,5% 
10,1% 

0,51 

Programy UE - Leonardo, 
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonardo, 
wyjeżdżający * * * * 

nie  
dotyczy * 

 Programy krajowe -
przyjeżdżający

(2002/03)
391 * 43,5%

Polska
Estonia
Włochy

5,9% 
3,6% 
3,6% 

nauki rolnicze
medycyna

nauki przyrod.

21,2% 
16,9% 
11,8% 

 Programy krajowe -
wyjeżdżający

(2002/03)
137 * 56,6%

Włochy
Rosja

Hiszpania
Polska

8,8% 
5,8% 
5,1% 
5,1% 

nauki filolog.
nauki hum.

nauki społeczne
nauki rolnicze

28.5% 
13,9% 
12,4% 
12,4% 

0,35 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierany kierunek studiów. 
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DANIA - ciąg dalszy 
Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
uczniów 

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  20 423 * 51% 53% * * 

Wyjeżdżający  * * * * * * 
* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą. 

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 
Programy UE - Comenius

przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
 wyjeżdżający 272 -27% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający 263 * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE – Leonardo
 przyjeżdżający

(2002-2004)
339 +14% * 

Niemcy 
Holandia 

Norwegia 

38% 
13% 
10% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

248 -38% 60% 
Wielka Brytania 

Niemcy 
Hiszpania 

34% 
13% 
12% 

0,73 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający 1 041 * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 

Uwagi 
– Programy krajowe w zakresie szkolnictwa średniego: w roku 2004, 263 uczniów uczestniczyło w programie 

Nordplus junior (zarówno w formie wymiany klas, jak i szkoleń praktycznych). Program ten obejmuje siedem 
północnych państw (Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Islandia, Wyspy Owcze i Grenlandia). 

– Programy krajowe w zakresie kształcenia zawodowego: w roku 2004, 930 uczniów uczestniczyło w duńskim 
programie PIU. Ponadto, kolejna grupa 111 uczestniczyła w programie Nordplus junior (głównie w formie 
szkoleń praktycznych).  
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ESTONIA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Studenci zagraniczni na uczelniach krajowych oraz studenci z obywatelstwem 
krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6), najbardziej akutalne z 
dostępnych danych  

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów1 

Zmiana2 Kobiety ISCED 5A 
i 6  

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych

Państwa3 Kierunki studiów4  

Stosunek 
wyjeżdżający
/przyjeżdżają
cy 2002/03 

Przyjeżdż
ający 

2003/04 
830 -23,9% 46,7% 96,3% 1,3% 

Finlandia 
Łotwa 
Litwa 

30,5% 
17,1% 
12,9%

* 

Rok 
2002/03 - 
wyjeżdżaj
ący 

2 399 -38,1% * * 3,7% 
Niemcy 

Finlandia 
USA 

26,1% 
22,0% 
12,4%

* 

2,20 

1 Przyjeżdżający: studenci mający stałe miejsce zamieszkania za granicą 
2  W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  
4 Najczęściej wybierane kierunki studiów. 

Tabela 2:  Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżają
cy/przyjeżd
żający 

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 166 -2,4% * 

Finlandia
Włochy
Niemcy

22,0%
17,6%
15,7%

zarządzanie
sztuki piękne
nauki filolog.

30,7% 
16,3% 
15,7% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 305 +0,3% * 

Niemcy
Finlandia

Francja

19,3%
15,4%
13,8%

nauki filolog.
zarządzanie

sztuki piękne

16,7% 
15,4% 
15,4% 

1,9 

Programy UE - Leonardo, 
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonardo, 
wyjeżdżający 50 +72,4% * 

Niemcy
Holandia

Wielka 
Brytania

26,0%
16,0%
20,0%

nie dotyczy * 

Programy krajowe
przyjeżdżający

(2002/03)
97 * 64,9% 

Rosja
Węgry

Czechy
Dania

87,6%
5,2%
2,1%
2,1%

nauki filolog. 
prawo 

nauki społeczne 

32,0%
11,3%
9,3%

Programy krajowe
wyjeżdżający

(2002/03)
28 * 71,4% 

Dania
Wielka 

Brytania
Węgry

39,3%
25,0%
17,9%

nauki społeczne 
nauki filolog. 

adm. i zarz. 
medycyna 

25,0%
21,4%
10,7%
10,7%

0,29 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierany kierunek studiów. 
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ESTONIA - ciąg dalszy 
Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 
Ogólna 
liczba 

mobilnych 
uczniów 

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 Stosunek 

wyjeżdżający/przy
jeżdżający  

Przyjeżdżający  

Wyjeżdżający  

brak danych 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający  

Szkolnictwo średnie 

Programy UE - Comenius
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 20 * * * 

* 

Programy krajowe
 przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo 
przyjeżdżający 

(2002-2004) 
87 +71% * 

Finlandia 
Niemcy 
Łotwa 

48
% 
28
% 
13
% 

Programy UE - Leonardo 
wyjeżdżający 
(2002-2004) 

91 +34% 45% 
Finlandia 

Niemcy 
Norwegia 

41
% 
27
% 
11
% 

1,05 

 Programy krajowe 
przyjeżdżający * * * * 

 Programy krajowe  
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
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FINLANDIA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z obywatelstwem 
krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku akademickim 2002/03 

 
Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A&6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych 

Państwa2 Kierunki studiów3 
Stosunek 

wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Przyjeżd
żający  7 361 +8,9% 46,5% 99,9% 2,6% 

Chiny (w tym 
Hongkong) 

Rosja
Szwecja

15,0%
14,7%
7,6% 

inż.,prod. i bud.
nauki społ., prawo i

zarz.
nauki hum. i sztuki

piękne

29,2%
 

25,2%
 

18,3%

Wyjeżdż
ający  10 430 +4,9% * * 3,7% 

Szwecja
Wielka 

Brytania
Niemcy

38,9%
21,0%
9,1% 

* 

1,42 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą. 
3 Najczęściej wybierane kierunki studiów. 

Tabela 2:  Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 
Stosunek 

wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 4 930 +11,2% * 

Niemcy 
Francja 

Hiszpania 

19,5% 
15,4% 
10,6% 

zarządzanie
inż., tech.

nauki społeczne

32,9% 
13,2% 
9,7% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 3 952 +16,2% * 

Niemcy 
Wielka 

Brytania 
Hiszpania 

16,6% 
14,0% 
12,1% 

zarządzanie
inż,, tech.

nauki społeczne nauki 
filolog.

33,8% 
11,3% 
8,2% 
8,1% 

0,83 

Programy UE - Leonardo, 
przyjeżdżający

* * * * 

Programy UE - Leonardo, 
wyjeżdżający

(2002)
179 +35,6% * 

Belgia
Niemcy
Francja

10,1%
18,4%
10,1% 

nie  

dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający

(2002/03)
500 * 60,0% 

Rosja
Węgry
Polska

40,0,% 
5,0% 
4,0% 

nauki przyrod.
nauki filolog.

nauki hum.

21,0% 
15,0% 
12,0% 

Programy krajowe -
wyjeżdżający

(2002/03)
255 * 61,6% 

Rosja
Wielka 

Brytania
Belgia

23,1% 
8,6% 
7,1% 

nauki hum.
nauki społeczne

medycyna

20,0% 
19,6% 
12,2% 

0,51 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3 Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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FINLANDIA - ciąg dalszy 
Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 
Ogólna 
liczba 

mobilnych 
uczniów 

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 Stosunek 

wyjeżdżający/przy
jeżdżający 

Przyjeżdżający  6 783 * 53% 99% 1,3% Rosja
Estonia

35% 
17% 

Wyjeżdżający  * * * * * * 
* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 
Programy UE - Comenius  

przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius 
 wyjeżdżający 343 -52% * * 

* 

Programy krajowe  
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe  
wyjeżdżający 190 * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo  
przyjeżdżający  

(2002-2004) 
1 032 +24% * Niemcy

Hiszpania
20% 
17% 

Programy UE - Leonardo  
wyjeżdżający  
(2002-2004) 

499 +24% 63% 

Niemcy
Wielka 

Brytania
Hiszpania

22% 
16% 
11% 

0,48 

 Programy krajowe  
przyjeżdżający * * * * 

 Programy krajowe  
wyjeżdżający 538 * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 

Uwagi 
– Programy krajowe w zakresie szkolnictwa średniego: w roku 2004, 190 uczniów wzięło udział w programie 

Nordplus junior (prawie wszyscy w formie szkoleń praktycznych). Program ten obejmuje siedem północnych 
państw (Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Islandia, Wyspy Owcze i Grenlandię). 

– Programy krajowe w zakresie kształcenia zawodowego: w roku 2004, 538 uczniów uczestniczyło w programie 
Nodplus junior (głównie w formie szkoleń praktycznych). 
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FRANCJA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A i 6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych 

Państwa2 Kierunki studiów3  

Stosunek 
wyjeżdżający
/przyjeżdżają

cy  

Przyjeż 
dżający  221 567 +33,9% 48,7% 93,1% 11,7% 

Maroko
Algieria

Chiny (w tym 
Hongkong)

15,7% 
8,3% 
4,8% 

* 

Wyjeż 
dżający  53 188 +6,6% * * 2,8% 

Wielka 
Brytania

Belgia
USA

23,5% 
21,5% 
13,6% 

* 

0,24 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  
3 Najczęściej wybierane kierunki studiów. 

Tabela 2:  Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3, 

Stosunek 
wyjeżdżają
cy/przyjeż

dżający 

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 20 251 +7,5% * 

Niemcy 
Hiszpania 

Włochy 

20,8% 
17,7% 
14,9% 

zarządzanie
nauki filolog.

nauki społeczne

21,9% 
18,6% 
11,0%

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 21 008 +8,5% * 

Hiszpania 
Wielka 

Brytania 
Niemcy 

24,4% 
22,2% 
13,4% 

zarządzanie
nauki filolog.

inż., tech.

31,5% 
17,5% 
13,8%

1,09 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający

(2003)
772 -61,1% * 

Niemcy
Hiszpania

Wielka 
Brytania

11,7% 
11,8% 
11,5% 

nie  
dotyczy * 

Programy krajowe
 przyjeżdżający

(2002/03)
3 777 * 32,3% * 

nauki przyrod.
zarządzanie

inż. i tech.

17,1% 
14,9% 
14,1%

Programy krajowe
wyjeżdżający

(2002/03)
750 * * 

Węgry
Polska

Czechy

9,7% 
7,1% 
5,2% 

nauki filolog.
nauki społeczne

nauki przyrod.

26,0% 
18,4% 
15,2%

0,20 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierany kierunek studiów. 
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FRANCJA - ciąg dalszy 
Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 
Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 Stosunek 

wyjeżdżający/przy
jeżdżający 

Przyjeżdżający  243 310 * * 38% * * 

Wyjeżdżający  * * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 
Programy UE - Comenius

przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 2 919 -30% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

(2002-2004)
2 041 +23% * 

Włochy 
Niemcy 

Hiszpania 

20% 
18% 
11% 

* 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

1 574 +43% 44% 
Wielka Brytania  

Hiszpania  
Włochy  

25% 
17% 
11% 

0,77 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający 2 000 * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 

Uwagi 
– Programy krajowe w zakresie kształcenia zawodowego: w roku 2004, 2 000 uczniów uczestniczyło w 

dwustronnym programie realizowanym z Niemcami (Deutsch-Französischer Austausch in der beruflichen 
Bildung) 
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NIEMCY 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1: Mobilni studenci przyjeżdżający (ISCED 5A) oraz studenci z obywatelstwem 
 krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6), najbardziej aktualne z 
 dostępnych danych 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

1 

Zmiana2 Kobiety 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych

Państwa3 Kierunki studiów4  

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający 

2002/035 

Rok 
2003/04 - 
przyjeżdż
ający 

208 072 +9,1% 50,2% 11,7% 

Chiny (w tym 
Hongkong)

Polska
Bułgaria

11,0% 
 

6,0% 
5,5% 

nauki społ., prawo i 
zarz. 

nauki hum. i sztuki 
piękne 

inż.,prod. i bud.  

28,1% 
 

23,2% 
 

18,5% 

Rok 
2002/03 - 
wyjeżdżaj
ący 

62 821 +10,2% * 3,1% 
Wielka Brytania

USA
Francja

20,9% 
14,8% 
11,0% 

* 

0,26 

1 Przyjeżdżający: studenci którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą 
2 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3 Najczęsztsze państwo pochodzenia lub odbywania zagranicznych studiów 
4 Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
5 Stosunek studentów zagranicznych i studentów z obywatelstwem krajowym kształcących się za granicą (ISCED 5-6) 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżaj
ący/przyje
żdżający

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 16 859 +4,7% * 

Francja 
Hiszpania 

Włochy 

17,2% 
15,7% 
12,3% 

zarządzanie
inż., tech.

nauki filolog.

19,9% 
14,1% 
20,7% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 20 710 +12,1% * 

Hiszpania 
Francja 
Wielka 

Brytania 

20,9% 
19,3% 

 
15,3% 

zarządzanie
nauki filolog.

nauki społeczne

24,6% 
17,4% 
9,7% 

1,27 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

* * * * 

Programy UE - Leonardo, 
wyjeżdżający * * * * 

nie 

 dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający

(2002/03)
7 373 * 46,9% 

Polska
Francja
Węgry

5,1% 
2,7% 
2,4% 

nauki filolog.
nauki inf. i kom.

inż., tech.

18,0% 
15,2% 
10,8% 

Programy krajowe
wyjeżdżający

(2002/03)
3 904 * 42,6%

Wielka 
Brytania
Francja
Włochy

11,0% 
 

6,8% 
3,3% 

nauki filolog.
adm. i zarz.

nauki przyrod.

18,3% 
17,7% 
10,9% 

0,53 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierany kierunek studiów. 
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NIEMCY - ciąg dalszy 
Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/przy

jeżdżający 

Przyjeżdżający  724 175 * 48% 24% * * 

Wyjeżdżający  * * * * * * 
* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 
Programy UE - Comenius

przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 1 590 -34% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

 * 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

(2002-2004)
2 965 +50% * 

Polska 
Hiszpania 

Czechy 

18% 
11% 
9% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

3 821 +0% 56% 
Wielka Brytania 

Włochy 
Francja 

33% 
10% 
10% 

1,29 

 Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

 Programy krajowe
wyjeżdżający 2 720 * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 

Uwagi 
– Programy krajowe w zakresie kształcenia zawodowego: W roku 2004, 2000 uczniów wzięło udział w 

dwustronnym programie realizowanym z Francją (Deutsch-Französischer Austausch in der beruflichen 
Bildung). Ponadto 140 uczniów uczestniczyło w dwustronnych programach relalizowanych z Czechami.(A je 
to), Holandią (BAND) oraz Norwegią (Gjor Det). Oprócz tego 80 uczniów udało się do Wielkiej Brytanii w 
ramach programu Training Bridge. Wreszcie, realizowane są również projekty wspierania mobilności wraz z 
Polską i Węgrami (w których uczestniczy odpowiednio 140 i 80 uczniów). 
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GRECJA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2002/03 

 
Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 5A 
i 6  

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych

Państwa2 Kierunki studiów3  
Stosunek 

wyjeżdżający/prz
yjeżdżający 

Przyjeżdż
ający  12 456 +44,6% * 76,6% 2,3% 

Cypr
Albania

Bułgaria

80,7% 
5,8% 
1,7% 

* 

Wyjeżdżaj
ący  50 284 -3,7% * * 9,2% 

Wielka 
Brytania
Włochy
Niemcy

44,7% 
15,9% 
15,5% 

* 

4,0 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  
3 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2:  Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżają
cy/przyjeżd
żający 

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 1 593 +3,1% * 

Francja
Włochy

Hiszpania

14,5% 
12,0% 
11,8% 

zarządzanie 
nauki społeczne 

inż., tech. 

16,1%
9,5%
9,4%

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 2 385 +12,8% * 

Francja
Hiszpania

Niemcy

17,6% 
15,7% 
14,9% 

nauki filolog. 
nauki społeczne 

zarządzanie 

15,4%
15,2%
14,7%

1,58 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

* * * * 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający

(2002)
153 +292,3% 52,3% 

Niemcy
Wielka 

Brytania
Francja

11,8% 
18,3% 
24,8% 

nie  

dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający

(2002/03)
274  37,6% 

Rumunia
Palestyna
Bułgaria
Ukraina

15,7% 
9,1% 
7,7% 
7,7% 

nauki filolog. 
nauki hum. 
medycyna 

22,2%
20,1%
12,8%

Programy krajowe
wyjeżdżający

(2002/03)
634  50,6% 

Wielka 
Brytania
Francja
Niemcy

68,5% 
 

7,6% 
4,6% 

sztuki piękne 
nauki hum. 
medycyna 

15,6%
10,6%
9,5%

2,31 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierany kierunek studiów. 
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GRECJA - ciąg dalszy 

Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 
Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  

Wyjeżdżający  

brak danych 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający  

Szkolnictwo średnie 

Programy UE - Comenius
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 174 -43% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

(2002-2004)
123 -17% * 

Wielka 
Brytania 
Francja 

Rumunia 

24% 
 

13% 
12% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

572 -13% 64% 

Hiszpania 
Wielka 

Brytania 
Francja 
Niemcy 

31% 
20% 

 
13% 
13% 

4,65 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
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WĘGRY 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A i 6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych 

Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Przyjeż 
dżający  12 226 +3,8% 46,2% 99,8% 3,2% 

Rumunia
Słowacja

Serbia 

25,7%
20,0%
9,8%

nauki społ., zarz. i 
prawo 

usł. zdrow. i socj. 
inż., prod. i bud.  

nauki hum. i sztuki 
piękne 

21,9% 
21,5% 
14,3% 
14,2% 

Wyjeż 
dżający  8 237 +6,6% * * 2,1% 

Niemcy
Austria

USA

38,8%
15,5%
14,6%

* 

0,69 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  
3 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 951 +11,1% 49% 

Niemcy
Francja

Finlandia

18,6%
18,4%
17,6%

zarządzanie
sztuki piękne

inż., tech.
nauki społeczne

32,7% 
9,6% 
9,6% 
9,4% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 2 058 +12,5% 65% 

Niemcy
Francja
Włochy

27,5%
13,4%
11,0%

zarządzanie
nauki filolog.

nauki społeczne

21,9% 
12,1% 
9,7% 

2,16 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

* * * * 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający 282 +43,6% * 

Niemcy
Hiszpania

Francja

12,1%
8,5%
6,4%

nie  

dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający

(2002/03)
44 * 63,3% 

Austria
Wielka 

Brytania
Polska

38,6%
22,7%

 
13,6%

adm. i zarz.
nauki filolog.

nauki hum.

38,6% 
15,9% 
11,4% 

Programy krajowe
wyjeżdżający

(2002/03)
142 * 72,5% 

Austria
Niemcy

Holandia
Włochy
Wielka 

Brytania

53,5%
6,3%
5,6%
5,6%

 
5,6%

nauki pedag.
adm. i zarz.

nauki filolog.

33,1% 
19,7% 
19,7% 

3,23 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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WĘGRY - ciąg dalszy 

Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający  

Przyjeżdżający  8 722 * 50% 52% * * 

Wyjeżdżający  * * * * * * 
* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 
Programy UE - Comenius

przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 468 +67% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

(2002-2004)
384 +65% * 

Niemcy 
Hiszpania 

Francja 

35% 
17% 
14% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

372 -35% 57% 
Niemcy 

Wielka Brytania 
Finlandia 

41% 
16% 
12% 

0,97 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający 240 * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 

Uwagi 
– Programy krajowe w zakresie kształcenia zawodowego: w roku 2004, 160 uczniów wzięło udział w 

węgierskim programie wspierania mobilności studentów z mniej uprzywilejowanych środowisk (Szakiskolai 
Mobilitási Program). Kolejna grupa 350 uczniów ma wziąć udział w tym programie w następnych dwóch 
latach (2005-2006). Wreszcie 80 uczniów uczestniczyło w 2004 r. w projektach realizowanych wspólnie z 
Niemcami. 
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IRLANDIA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Mobilni studenci przyjeżdżający oraz studenci z obywatelstwem krajowym 
kształcący się za granicą (ISCED 5-6) 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów1 

Zmiana2 Kobiety ISCED 5A 
i 6  

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych 

Państwa3 Kierunki studiów4  

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Przyjeż 
dżający  10 201 +10,8% 50,3% * 6,0% 

Wielka 
Brytania

USA
Chiny (w tym 

Hongkong)

20,9%
19,1%
6,6% 

* 

Wyjeż 
dżający  15 823 +7,3% * * 9,2% 

Wielka 
Brytania

USA
Francja

77,8%
 

6,7% 
4,1% 

* 

1,53 

1 Przyjeżdżający: studenci mający stałe miejsce zamieszkania za granicą 
2 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3 Najczęsztsze państwo pochodzenia lub odbywania zagranicznych studiów 
4 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 
Stosunek 

wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS 
przyjeżdżający 3 584 +3,2% * 

Francja
Niemcy

Hiszpania

31,5%
27,0%
15,0%

zarządzanie
nauki filolog.

inż., tech.

37,3% 
17,4% 
10,1% 

Programy UE - ERASMUS 
wyjeżdżający 1 705 +4,8% * 

Francja
Niemcy

Hiszpania

32,7%
17,1%
17,1%

zarządzanie
nauki filolog.

nauki społeczne

35,3% 
17,6% 
13,5% 

0,48 

Programy UE - Leonardo 
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonardo 
wyjeżdżający * * * * 

nie  

dotyczy 
* 

Programy krajowe 
przyjeżdżający 

(2002/03) 
17 * 93,8% 

Włochy
Wielka 

Brytania
Niemcy

Hiszpania

23,5%
17,6%

 
11,8%
11,8%

nauki społeczne
nauki hum.

50% 
50% 

Programy krajowe 
wyjeżdżający 

(2002/03) 
* * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierany kierunek studiów. 
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IRLANDIA - ciąg dalszy 

Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Mobilni uczniowie przyjeżdżający i wyjeżdżający w szkolnictwie średnim i 
zawodowym (ISCED 5-6) w roku szkolnym 2002/03 

 
Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów1

 
Zmiana2 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa3 Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  3 428 * 55% 37% 1,0% 

Hiszpania
Wielka Brytania

Niemcy
Nigeria

14% 
12% 
9% 
8% 

Wyjeżdżający  * * * * * * 

* 

1  Przyjeżdżający: uczniowie, którzy poprzedzające wykształcenie uzyskali w państwie obcym. Ponadto około 1 475 irlandzkich obywateli 
kształci się w szkołach irlandzkich, ale poprzednio odbywali naukę za granicą. 

2  W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3  Najczęściej wybierane państwo docelowe. 

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 
Programy UE - Comenius

przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 131 -10% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający 46 * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

(2001-2003)
777 -12% * 

Hiszpania 
Włochy 
Francja 

34% 
28% 
12% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2001-2003)

105 -29% 56% 
Włochy 
Niemcy 

Finlandia 

29% 
26% 
18% 

0,14 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 

Uwagi 
– Programy krajowe w zakresie szkolnictwa średniego: W 2003 r. 46 uczniów uczestniczyło w dwustronnym 

programie realizowanym z Wielką Brytanią (szkoły East West). 
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WŁOCHY 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A i 6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych

Państwa2 Kierunki studiów3  

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Przyjeż 
dżający  36 137 +27,0% 56,0% 96,4% 1,9% 

Grecja
Albania
Niemcy

22,1%
18,3%
3,3%

nauki społ.,
prawo i zarz.

usł. zdrow. i socj.
nauki hum. i

sztuki piękne

29,9%
27,1%
17,8%

Wyjeż 
dżający  43 061 +4,6% * * 2,3% 

Niemcy
Hiszpania

Austria

18,6%
14,7%
14,3%

* 

1,19 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  
3 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 12 712 +15,8% * 

Hiszpania
Niemcy
Francja

34,9%
14,4%
12,7%

nauki filolog.
zarządzanie

nauki społeczne

16,3% 
12,1% 
11,1% 

Programy UE - ERASMUS
outward 16 829 +10,5% 59,1%

Hiszpania
Francja
Niemcy

33,8%
17,0%
11,8%

nauki filolog,
nauki społeczne

zarządzanie

19,9% 
13,2% 
11,7% 

1,38 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający * * * * 

nie  

dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający

(2002/03)
* * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający

(2002/03)
* * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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WŁOCHY - ciąg dalszy 

Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 
Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  90 797 * 47% 38% * * 

Wyjeżdżający  * * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 

Programy UE - Comenius
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 2 600 +27% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

(2002-2004)
1 746 +6% * 

Hiszpania 
Niemcy 
Francja 

24% 
23% 
10% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

1 846 +3% 53% 
Francja 
Irlandia 

Hiszpania 

23% 
15% 
13% 

1,06 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
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ŁOTWA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Mobilnie studenci przyjeżdżający oraz studenci z obywatelstwem krajowym 
kształcący się za granicą (ISCED 5-6), najbardziej aktualne z dostępnych 
danych 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów1 

Zmiana2 Kobiety ISCED 
5A i 6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych 

Państwa3 Kierunki studiów4  

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

2002/03 

Przyjeż 
dżający 
2003/04 

1 298 * * 48,5% 1,1% 
Litwa
Rosja

Estonia

41,4%
21,3%
7,4% 

nauki społ., prawo 
i zarz. 

usł. zdrow. i socj. 
nauki hum. i sztuki 

piękne 

71,0% 
12,1% 
5,9% 

Wyjeż 
dżający 
2002/03 

2 572 -15,0% * * 2,2% 
Niemcy

USA
Estonia

33,5%
17,4%
11,9%

* 

1,08 

1  Przyjeżdżający: uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania za granicą. 
2 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3 Najczęsztsze państwo pochodzenia lub odbywania zagranicznych studiów. 
4 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 65 +44,4% * 

Niemcy
Finlandia
Holandia

37,7% 
14,8% 
9,8% 

zarządzanie
nauki społeczne 

sztuki piękne

30,7% 
24,6% 
9,2% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 308 +32,8% * 

Niemcy
Finlandia
Szwecja

36,0% 
13,6% 
10,4% 

zarządzanie
nauki społeczne 

sztuki piękne

28,6% 
12,6% 
10,1% 

5,0 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

* * * * 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający 71 +73,1% * * 

nie 

dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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ŁOTWA - ciąg dalszy 

Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Mobilni uczniowie przyjeżdżający i wyjeżdżający w szkolnictwie średnim i 
zawodowym (ISCED 2-4) w roku nauki 2003/04 

 
Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów1

 
Zmiana2 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa3 Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  250 * * 51% * * 

Wyjeżdżający  * * * * * * 

* 

1  Przyjeżdżający: studenci mający stałe miejsce zamieszkania za granicą 
2 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3  Najczęściej wybierane państwo docelowe. 

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 

Programy UE - Comenius 
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius 
wyjeżdżający 175 +65% * * 

* 

Programy krajowe 
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe 
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

(2002-2004)
44 -29% * Niemcy 

Hiszpania 
64% 
11% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

156 +46% 44% Niemcy 
Finlandia 

29% 
26% 

3,55 

Programy krajowe 
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe 
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęściej wybierane państwo docelowe. 
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LITWA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A i 6 

Stosunek 
do liczby 
studentów 
miejscowy

ch  

Państwa2 Kierunki studiów3  

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Przyjeż 
dżający  689 +0,7% 25,3% 97,8% 0,4% 

Liban
Izrael

Palestyna

21,5% 
8,9% 
8,4% 

usł. zdrow. i socj.
inż.,prod. i bud.

nauki społ.,
prawo i zarz.

29,9% 
25,2% 
21,5% 

Wyjeż 
dżający 4 817 -13,4% * * 2,8% 

Niemcy
USA

Polska

30,4% 
13,4% 
13,0% 

* 

6,99 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  
3 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 216 +63,6% * 

Niemcy
Włochy

Portugalia
Francja

23,6% 
13,5% 
12,5% 
12,0% 

zarządzanie
prawo

inż., tech.

16.2% 
15,7% 
14,4% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 1 194 +19,2% * 

Niemcy
Finlandia

Dania
Szwecja

24,6% 
15,1% 
12,1% 
10,1% 

zarządzanie
inż., tech.

nauki społeczne

20,2% 
15,8% 
8,1% 

5,74 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający * * * * 

nie 

 dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający

(2002/03)
54 * 53,7% 

Węgry
Szwajcaria

USA

38,9%
37,0%
13,0%

nauki społeczne 
nauki przyrod. 

prawo 

51,9% 
14,8% 
13,0% 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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LITWA - ciąg dalszy 

Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający  

Przyjeżdżający  

Wyjeżdżający  

brak danych 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 

Programy UE - Comenius
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 245 +104% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE – Leonardo
 przyjeżdżający

(2002-2004)
51 +113% * 

Niemcy 
Włochy 

Belgia 

25% 
25% 
18% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

142 +49% 41% 
Niemcy 

Finlandia 
Włochy 

54% 
29% 
12% 

2,78 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
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LUKSEMBURG 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A i 6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych 

Państwa2 Kierunki studiów3  

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający  

Przyjeż 
dżający  * * * * * * * 

Wyjeż 
dżający  6 513 +6.4% * * * 

Niemcy
Francja
Belgia

30.1% 
26.5% 
19.8% 

* 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  
3 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS 
przyjeżdżający 14 +7,7% * 

Francja
Niemcy
Austria

42,8% 
21,4% 
21,4% 

nauki pedag.
nauki filolog.

inż, tech.

42,8% 
21,4% 
21,4% 

Programy UE - ERASMUS 
wyjeżdżający 

(2002/03)
36 -69,7% * 

Francja
Belgia

Słowacja

38,9% 
41,6% 
19,4% 

nauki pedag.
nauki 

społeczne
zarządzanie

29,4% 
16,0% 
11,8% 

* 

Programy UE - Leonardo 
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonardo 
wyjeżdżający * * * * 

nie 

 dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierany kierunek studiów. 
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LUKSEMBURG - ciąg dalszy 

Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Mobilni uczniowie przyjeżdżający i wyjeżdżający w szkolnictwie średnim i 
zawodowym (ISCED 5-6) w roku szkolnym 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów1

 
Zmiana2 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa3 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  125 * * 82% 0,4% * 

Wyjeżdżający * * * * * * 

* 

1  Przyjeżdżający: obywatele obcych państw mający stałe miejsce zamieszkania za granicą. 
2 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3  Najczęściej wybierane państwa docelowe. 

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 

Programy UE - Comenius
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
 wyjeżdżający 21 -62% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

(2002-2004)
9 -36% * 

Francja 
Holandia 

Austria 

78% 
11% 
11% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

63 0% 52% 
Francja 
Belgia 

Niemcy 

56% 
16% 
10% 

7,0 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
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MALTA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A i 6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych 

Państwa2 Kierunki studiów3  

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Przyjeż 
dżający  409 +16,9% 57,7% 96,3% 4,8% 

Chiny (w 
tym 

Hongkong)
Rosja

Bułgaria

16,1%
 
 

13,9%
6,4% 

nauki społ., 
prawo i zarz. 

usł. zdrow. i socj. 
nauki hum. i 

sztuki piękne 

59,2% 
13,2% 
12,7% 

Wyjeż 
dżający  625 -39,8% * * 7,3% 

Wielka 
Brytania
Niemcy

Hiszpania

60,8%
 

8,8% 
8,2% 

* 

1,52 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  
3 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 250 +23,8% * 

Włochy 
Francja 
Niemcy 

30,1%
18,2%
11,9%

medycyna
zarządzanie

nauki społeczne

19,6% 
16,4% 
12,8% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 119 +65,3% 67,0% 

Włochy 
Wielka 

Brytania 
Niemcy 
Irlandia 

43,7%
18,5%

 
5,0%
5,0%

medycyna
prawo

nauki pedag.

26,9% 
26,1% 
9,2% 

0,5 

Programy UE - Leonardo, 
przyjeżdżający

* * * * 

Programy UE - Leonardo, 
wyjeżdżający * * * * 

nie  

dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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MALTA - ciąg dalszy 

Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  644 * 44% 15% * * 

Wyjeżdżający  * * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 

Programy UE - Comenius
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 10 -67% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

(2002-2004)
124 +417% * 

Hiszpania 
Wielka Brytania 

Holandia 

20% 
15% 
12% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

49 +23% 47% 

Wielka Brytania 
Dania 

Francja 
Włochy 

20% 
20% 
20% 
20% 

0,40 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
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HOLANDIA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A&6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych 

Państwa2 Kierunki studiów3  
Stosunek 

wyjeżdżający/
przyjeżdżający 

Przyjeż 
dżający  20 531 + 8,8% 53,9% 99,5% 4,1% 

Niemcy
Belgia

Maroko

25,6%
9,7%
8,1%

nauki społ.,
prawo i zarz.

usł. zdrow. i socj.
nauki hum. i

sztuki piękne

45,7% 
14,3% 
12,7% 

Wyjeż 
dżający  12 486 +8,7% * * 2,5% 

Belgia
Wielka 

Brytania
Niemcy

22,1%
18,9%

 
15,1%

* 

0,61 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  
3 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 
Stosunek 

wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 6 724 +5,8% * 

Hiszpania 
Francja 
Niemcy 

20,2%
14,3%
13,8%

zarządzanie
nauki społeczne

prawo

28,0% 
12,0% 
9,4% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 4 389 +3,5% * 

Hiszpania 
Wielka 

Brytania 
Francja 

20,7%
14,5%
 
12,4%

zarządzanie
nauki społeczne

nauki pedag,

23,6% 
21,9% 
10,1% 

0,65 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

* * * * 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający * * * * 

nie 

 dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający

(2002/03)
759 * 38,0% * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający

(2002/03)
924 * 61,5% 

Wielka 
Brytania
Niemcy

Hiszpania

11,5%

1,9%
1,3%

medycyna
adm. i zarz.

nauki społeczne

30,3% 
23,4% 
9,1% 

1,22 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierany kierunek studiów. 
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HOLANDIA - ciąg dalszy 
Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 
Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  79 292 * * 0% * * 

Wyjeżdżający  * * * * * * 
* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 
Programy UE - Comenius

przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
 wyjeżdżający 668 +21% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający 17 305 * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

(2002-2004)

540 0% * 

Niemcy 
Wielka 

Brytania 
Czechy 

Słowacja 

17% 
13% 

 
10% 
10% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

789 +31% 54% 

Wielka 
Brytania 
Niemcy 

Belgia 

28% 
 

14% 
13% 

1,46 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający 175 * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 

Uwagi 
– Programy krajowe w zakresie szkolnictwa średniego: w roku 2003 ponad 17 305 uczniów wzięło udział w 

holenderskim programie Pluvo. 
– Programy krajowe w zakresie kształcenia zawodowego: jeszcze do niedawna w Holandii funkcjonowały dwa 

programy umożliwiające wyjazd na zagraniczną praktykę znacznej liczbie uczniów. Około 5 000 uczniów 
uczestniczyło każdego roku w programie Onbegrensd Talent, a około 2 000 wzięło udział w programie GSP. 
Jednakże realizacji pierwszego z wymienionych programów zaprzestano w roku 2002, a drugiego już cztery 
lata wcześniej (1998 r.). Nadal natomiast realizowany jest dwustronny program z Niemcami (BAND), w 
którym uczestniczy mniej niż 200 uczniów. 
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POLSKA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Studenci zagraniczni na uczelniach krajowych oraz studenci z obywatelstwem 
krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6), najbardziej akutalne z 
dostępnych danych 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A&6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych 

Państwa2 Kierunki studiów3  

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający 

2002/03 

Przyjeż 
dżający 
2003/04 

8 118 +6,7% 55,2% 99,9% 0,4% 

Ukraina
Białoruś

Litwa

23,2%
14,4%
6,7%

nauki społ, zarz. i
prawo

nauki hum. i
sztuki piękne

usł. zdrow. i socj.

35,7% 
 

21,1% 
 

21,0% 
wyjeż 
dżający 
2002/03   

26 267 +18,3% * * 1,3% 
Niemcy
Francja

USA

51,9%
11,6%
10,4%

* 

3,45 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  
3 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 1 456 +46,2% * 

Niemcy
Francja
Włochy

Hiszpania

28,7%
22,8%
12,8%
12,6%

zarządzanie
nauki społeczne

inż., tech.

28,4% 
16,4% 
10,2% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 6 276 +15,8% * 

Niemcy
Francja

Hiszpania
Włochy

29,8%
13,6%
8,7%
7,7%

zarządzanie
nauki społeczne

inż., tech.

21,4% 
14,8% 
11,9% 

4,55 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający

(2004)
26 -10,3% * * 

nie  

dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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POLSKA - ciąg dalszy 

Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Mobilni uczniowie przyjeżdżający i wyjeżdżający w szkolnictwie średnim i 
zawodowym (ISCED 5-6) w roku szkolnym 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów1

 
Zmiana2 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa3 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  449 * * * 0,01% * 

Wyjeżdżający  * * * * * * 
* 

1  Przyjeżdżający: obywatele obcych państw mający stałe miejsce zamieszkania za granicą. 
2  W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3  Najczęściej wybierane państwo docelowe. 

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w szkolnictwie średnimi i zawodowym otrzymujący pomoc w 
ramach programów w roku nauki 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 
Programy UE - Comenius

przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 1 266 +68% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

(2002-2004)
301 -3% * 

Niemcy 
Wielka 

Brytania 
Francja 

43% 
29% 

 
12% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

847 +55% 55% 
Niemcy  
Włochy  
Francja  

63% 
13% 
12% 

2,81 

Programy krajowe
 przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający 140 * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
 
Uwagi 

– Programy krajowe w zakresie kształcenia zawodowego: w 2004 r. 140 studentów brało udział w różnorodnych 
projektach realizowanych wspólnie z Niemcami. 
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PORTUGALIA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A i 6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych

Państwa2 Kierunki studiów3  

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający 

Przyjeż 
dżający  15 483 -1,3% 50% 98,8% 4,0% 

Angola
Zielony 

Przylądek
Brazylia

21,7%
19,4%

 
11,4%

nauki społ., prawo i
zarz.

nauki pedag.
inż., prod. i bud.

37,3% 
 

17,1% 
17,0% 

Wyjeż 
dżający  12 086 +7,3% * * 3,1% 

Francja
Wielka 

Brytania
Hiszpania

23,4%
19,2%

 
18,2%

* 

0,78 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  
3 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 
Stosunek 

 wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE -
ERASMUS

przyjeżdżający
3 766 +14,8% * 

Hiszpania
Włochy
Francja

28,0% 
21,6% 
8,1% 

nauki 
społeczne

zarządzanie
inż., tech.

11,4% 
 

12,4% 
11,3% 

Programy UE -
ERASMUS

wyjeżdżający
3 651 +15,1% 58% 

Hiszpania
Włochy
Francja

24,3% 
18,9% 
8,6% 

nauki 
społeczne
inż., tech.

nauki filolog.

13,9% 
 

12,3% 
10,6% 

1,07 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający 204 +518,2% * * 

nie  

dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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PORTUGALIA - ciąg dalszy 
Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  

Wyjeżdżający  

brak danych 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 

Programy UE - Comenius
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 553 +31% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

(2002-2004)
202 -24% * 

Francja
Hiszpania

Włochy

33% 
17% 
13% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

362 -10% 49% Francja
Hiszpania

29% 
27% 

1,79 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
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SŁOWACJA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A i 6

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych 

Państwa2 Kierunki studiów3  

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Przyjeż 
dżający 1 651 +0,5% 38,3% 99,3% 1,1% 

Czechy
Serbia

Ukraina

19,1%
12,7%
8,2%

usł. zdrow. i socj.
nauki społ., prawo i

zarz.
inż.,prod. i bud.

28,3% 
18,3% 

 
15,6% 

Wyjeż 
dżający 14 429 +29,1% * * 8,4% 

Czechy
Węgry

Niemcy

48,1%
16,9%
10,5%

* 

8,79 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  
3 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 
Stosunek 

wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE -
ERAMUS

przyjeżdżający
181 +38,2% * 

Hiszpania
Francja
Włochy
Niemcy

18,7% 
17,5% 
17,0% 
15,2% 

zarządzanie
inż., tech.

sztuki piękne

31,5% 
14,4% 
12,2% 

Programy UE -
ERAMUS

 wyjeżdżający
682 +4,4% * 

Niemcy
Francja

Hiszpania
Włochy

28,0% 
11,7% 
8,7% 
8,5% 

zarządzanie
inż., tech.

nauki filolog.

24,8% 
15,5% 
12,3% 

3,99 

Programy UE - Leonado 
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonado 
wyjeżdżający

(2002)
134 +69.6% * 

Austria
Niemcy

Holandia

20,9% 
23,1% 
12,7% 

nie 

dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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SŁOWACJA- ciąg dalszy 

Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  841 * 55% 41% * * 

Wyjeżdżający  * * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 

Programy UE - Comenius
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 297 +32% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 
Programy UE – Leonardo

przyjeżdżający
(2002-2004)

115 * * * 

Programy UE – Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

278 * 46% 
Niemcy  

Holandia  
Włochy  

35% 
19% 
15% 

2,42 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
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SŁOWENIA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A i 6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych 

Państwa2 Kierunki studiów3  

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający 

Przyjeż 
dżający 963 +1,3% 49,9% 62,3% 1,0% 

Chorwacja 
Bośnia 

Włochy 
Serbia 

44,1%
24,0%
7,3% 
6,4% 

nauki społ., prawo
i zarz.

inż., prod. i bud.
nauki hum. i sztuki

piękne

28,2% 
17,1% 
16,8% 

Wyjeż 
dżający 2 385 +10,2% * * 2,3% 

Niemcy 
Austria 

USA 

26,2%
24,9%
10,0%

* 

2,48 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  
3 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 201 +55,8% * 

Francja
Finlandia

Niemcy

21,4% 
15,5% 
12,8% 

zarządzanie
inż. tech.

sztuki piękne

29,9% 
15,4% 
12,9% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 546 +29,4% * 

Niemcy
Hiszpania

Francja
Austria
Włochy

22,9% 
11,5% 
11,4% 
10,8% 
10,3% 

zarządzanie
nauki filolog.

nauki społeczne

26,7% 
17,8% 
11,9% 

2,92 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

* * * * 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający * * * * 

nie 

 dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający

(2002/03)
192 * 57,0% 

Włochy
Chorwacja

Bośnia

34% 
20% 
13% 

nauki filolog.
nauki hum.

nauki pedag.

25% 
14% 
13% 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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SŁOWENIA - ciąg dalszy 

Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  99 * 46% 41% * * 

Wyjeżdżający  * * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 

Programy UE - Comenius
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 111 +200% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

(2002-2004)
44 +214% * 

Austria 
Włochy 
Francja 

32% 
25% 
16% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

72 -5% 42% 
Austria 
Niemcy 

Hiszpania 

30% 
23% 
23% 

1,64 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
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HISZPANIA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Mobilni studenci przyjeżdżający (ISCED 5A i 6) oraz studenci z obywatelstwem 
krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku akademickim 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów1 

Zmiana2 Kobiety ISCED 
5A i 6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych

Państwa3 Kierunki studiów4  

Stosunek 
wyjeżdżający/

przyjeżdżający5

Przyjeż 
dżający  33 604 * 59,2% 88,9% 1,9% 

Włochy 
Francja 
Niemcy 

16,2%
15,3%
13,4%

* 

Wyjeż 
dżający  27 626 +4,2% * * 1,5% 

Wielka 
Brytania 
Niemcy 
Francja 

26,8%
 

22,0%
15,2%

* 

0,5 

1 Przyjeżdżający: studenci mający stałe miejsce zamieszkania za granicą. 
2 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3 Najczęsztsze państwo pochodzenia lub odbywania zagranicznych studiów. 
4 Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
5 Stosunek studentów zagranicznych i studentów z obywatelstwem krajowym kształcących się za granicą (ISCED 5-6). 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 24 050 +12,9% * 

Włochy
Francja
Niemcy

25,2%
22,7%
19,2%

zarządzanie
nauki filolog.

nauki społeczne

22,3% 
19,1% 
10,6% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 20 035 +9,7% * 

Włochy
Francja
Wielka 

Brytania

21,2%
17,0%
14,8%

zarządzanie
inż., tech.

nauki filolog.

15,8% 
14,5% 
14,1% 

0,89 

Programy UE – Leonardo
przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający 1 103 +82,9% * * 

nie  

dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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HISZPANIA - ciąg dalszy 

Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający  

Przyjeżdżający  101 610 * 50% 19% 3,3% * 

Wyjeżdżający  * * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 
Programy UE - Comenius

przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 2 234 -16% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 
Programy UE – Leonardo

przyjeżdżający
(2002/04)

1 809 +50% * 
Niemcy
Francja
Włochy

18% 
15% 
13% 

Programy UE – Leonardo
wyjeżdżający

(2002/04)
2 214 +16% 52% 

Wielka 
Brytania
Włochy
Irlandia
Niemcy

19% 
 

19% 
15% 
15% 

1,22 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
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SZWECJA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Zagraniczni studenci na uniwersytetach krajowych oraz studenci z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 5-6) w roku 
akademickim 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety ISCED 
5A i 6 

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych 

Państwa2 Kierunki studiów3  

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający 

Przyjeż 
dżający  32 469 +13,3% 44,5% 97,5% 8,5% 

Finlandia
Niemcy

Norwegia

12,5%
7,4%
4,3%

nauki społ., prawo 
i zarz. 

inż., prod. i bud.  
nauki hum. i sztuki 

piękne 

27,6% 
19,0% 
16,3% 

Wyjeż 
dżający  15 254 +12,9% * * 4,0% 

USA
Wielka 

Brytania
Australia

24,3%
24,1%

 
10,9%

* 

0,47 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2 Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  
3 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 6 079 +14,1% * 

Niemcy
Francja

Hiszpania

28,0%
18,0%
11,4%

zarządzanie
inż., tech.

nauki społeczne

27,1% 
16,5% 
11,7% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 2 667 +0,4% 59,7% 

Wielka 
Brytania
Francja
Niemcy

18,5%
 

18,1%
16,0%

zarządzanie
inż., tech.

nauki społeczne

33,8% 
15,9% 
11.7% 

1,58 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

* * * * 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający

(2002)
167 * 65,9% 

Holandia
Niemcy
Wielka 

Brytania

11,9%
32,9%
17,9%

nie  

dotyczy 
* 

Programy krajowe
przyjeżdżający

(2002/03)
211 * 48,0% 

Azja
Ameryka Łac.

Afryka

51,7%
23,7%
23,2%

inż. i tech.
nauki społeczne

medycyna

29,9% 
18,5% 
15,2% 

Programy krajowe
wyjeżdżający

(2002/03)
251 * 59,8% 

Chiny
Niemcy

Rosja

13,1%
11,6%
7,6%

nauki hum.
nauki społeczne

nauki przyrod.

64,9% 
19,9% 
6,4% 

1,19 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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SZWECJA - ciąg dalszy 

Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  
Wyjeżdżający  

brak danych 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 
Programy UE - Comenius

przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 239 -60% * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający 892 * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 

Programy UE - Leonardo
przyjeżdżający

(2002/04)
544 +17% * 

Wielka 
Brytania
Niemcy
Austria

28% 
 

22% 
11% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający

(2002/04)
410 -10% 66% 

Wielka 
Brytania
Niemcy
Włochy

Holandia

26% 
 

11% 
10% 
10% 

0,75 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
 
Uwagi 
– Programy krajowe w zakresie szkolnictwa średniego: w roku 2004 892 uczniów wzięło udział w programie 

Nordplus junior (głównie w formie praktycznych szkoleń). Jak już wspomniano, program ten obejmuje 
siedem północnych państw (Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Islandia, Wyspy Owcze i Grenlandia). 
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WIELKA BRYTANIA 
Mobilność studentów uczelni wyższych 

Tabela 1:  Mobilni studenci przyjeżdżający oraz studenci z obywatelstwem krajowym 
kształcący się za granicą (ISCED 5-6) 2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów1 

Zmiana2 Kobiety ISCED 
5A i 6  

Stosunek do 
liczby 

studentów 
miejscowych 

Państwa3 Kierunki studiów4  

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Przyjeż 
dżający 255 233 +12,3% 48,3% 85.2% 12,6% 

Chiny (w 
tym 

Hongkong)
Grecja

USA

 
 

12,0%
8,8%
5,3%

nauki społ., prawo i
zarz.

nauki hum. i sztuki
piękne

inż., prod. i bud.

39,3% 
15,8% 

 
15,1% 

Wyjeż 
dżający  28 596 +29,8% * * 1,4% 

USA
Australia

Francja

29,1%
20,9%
10,5%

* 

0,11 

1 Przyjeżdżający: studenci mający stałe miejsce zamieszkania za granicą 
2 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
3 Najczęsztsze państwo pochodzenia lub odbywania zagranicznych studiów 
4 Najczęściej wybierany kierunek studiów. 

Tabela 2: Mobilni studenci uzyskujący wsparcie w ramach programów w roku 
akademickim 2003/04 

 

Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 Kierunki studiów3 

Stosunek 
wyjeżdżający/
przyjeżdżający

Programy UE - ERASMUS
przyjeżdżający 16 619 -2,2% * 

Francja 
Niemcy 

Hiszpania 

29,2%
19,8%
18,6%

zarządzanie
nauki filolog.

nauki społeczne

21,3% 
21,6% 
9,8% 

Programy UE - ERASMUS
wyjeżdżający 7 538 -5,4% 65,9% 

Francja 
Hiszpania 

Niemcy 

30,5%
21,7%
14,9%

nauki filolog.
zarządzanie

prawo

38,1% 
17,7% 
10,0% 

0,47 

Programy UE - Leonardo, 
przyjeżdżający

* * * * 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający * * * * 

nie  

dotyczy 
* 

Programy krajowe - przyjeżdżający
(2002/03) 40 * 45,0% USA 100% 

nauki społeczne 
nauki hum. 

nauki przyrod. 

45%

22%

9%

Programy krajowe - wyjeżdżający * * * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 
3  Najczęściej wybierane kierunki studiów. 
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WIELKA BRYTANIA - ciąg dalszy 
Mobilność uczniów w ramach kształcenia średniego i zawodowego 

Tabela 3:  Zagraniczni uczniowie w szkolnictwie średnim i zawodowym oraz uczniowie z 
obywatelstwem krajowym kształcący się za granicą (ISCED 2-4) w roku nauki 
2002/03 

 Ogólna 
liczba 

mobilnych 
studentów

 
Zmiana1 

 
Kobiety Szkoły 

średnie 
(wyższy 
poziom) 

Stosunek do 
ogólnej liczby 

uczniów 
stopnia ISCED 

2-4 

 
Państwa2 

Stosunek 
wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Przyjeżdżający  

Wyjeżdżający  
brak danych 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa obywatelstwa lub nauki za granicą.  

Tabela 4:  Mobilni uczniowie w ramach kształcenia średniego i zawodowego otrzymujący 
wsparcie w ramach programów w roku szkolnym 2003/04 

 
Ogólna liczba 

mobilnych 
uczniów 

Zmiana1 Kobiety Państwa2 
Stosunek 

wyjeżdżający/ 
przyjeżdżający 

Szkolnictwo średnie 
Programy UE - Comenius

przyjeżdżający * * * * 

Programy UE - Comenius
wyjeżdżający 522 * * * 

* 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający 160 * * * 

* 

Szkolnictwo zawodowe 
Programy UE - Leonardo

przyjeżdżający
(2002-2004)

3 554 +16% * 
Niemcy 

Hiszpania 
Francja 

35% 
12% 
11% 

Programy UE - Leonardo
wyjeżdżający
(2002-2004)

1 167 -16% 50% 

Hiszpania 
Francja 
Niemcy 
Szwecja 

14% 
14% 
13% 
13% 

0,33 

Programy krajowe
przyjeżdżający * * * * 

Programy krajowe
wyjeżdżający 46 * * * 

* 

1 W porównaniu z rokiem poprzednim. 
2  Najczęstsze państwa pochodzenia lub docelowe. 

Uwagi 
– Programy krajowe w zakresie szkolnictwa średniego: w 2004 r. 160 uczniów uczestniczyło w dwustronnym 

programie realizowanym z Irlandią (szkoły East West). 
– Programy krajowe w zakresie kształcenia zawodowego: w roku 2004 46 uczniów wzięło udział w 

dwustronnym programie realizowanym z Niemcami (Training Bridge). 
 


