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Резюме 

Настоящото проучването изследва до каква степен европейските студенти срещат 
финансови и други пречки, за да участват в програма „Еразъм”. Данните сочат, че 
основните пречки за участие в програмата варират значително в различните 
страни, като се изключи въпросът с финансовите средства, който е важен 
източник на загриженост за студентите навсякъде. Участието в „Еразъм” е 
свързано със социално-икономическата среда на студентите, повлияно преди 
всичко от личните предпочитания и съображения относно баланса между разходи 
и ползи, отколкото от въпроса дали разполагат с необходимите средства. Други 
бариери за участието в „Еразъм” включват проблеми с признаването на 
образователни кредити, както и недостатъчните езикови умения и съществуващи 
лични ангажименти.  
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ОБОБЩЕНИЕ 

Цел на изследването 

От началото си през 1987 г. програмата на ЕС „Еразъм” е дала възможност на повече 
от 2,2 милиона студенти и 250, 000 служители на университети да бъдат мобилни в 
рамките на Европа. Понастоящем повече от 180,000 студенти всяка година учат и 
работят в чужбина по схемата „Еразъм”. Въпреки че броят на студентите, които 
участват в програмата постоянно нараства, в повечето страни процентът на участие 
остава под 4%. Освен това в няколко държави увеличаването на броя участници е 
спряло или дори намаляло. 
 
Целта на настоящето изследване е да разгледа финансови и други пречки, които могат 
да попречат на участието на студентите в „Еразъм”, и да направи заключения относно 
начините за разширяване на участието.  Настоящето изследване дава отговор на 
следните основни въпроси:  
 

 Какво е положението понастоящем що се отнася до мобилността на 
студентите и по-специално участието в „Еразъм” в различни европейски 
страни?  

 До каква степен финансови пречки възпират студентите да участват в 
програма „Еразъм”?  

 До каква степен програма „Еразъм” е достъпна за студенти от всички 
социално-икономически групи?  

 Какви други фактори, като например личната мотивация, осведомеността, 
условията за предоставяне на безвъзмездни средства по програма „Еразъм” 
и съгласуваността между системите за висше образование, оказват влияние 
върху участието в „Еразъм”? 

 Какви финансови механизми и други инициативи биха увеличили броя на 
студентите по програма „Еразъм” в бъдеще? 

 
Анализът се базира на три източника на информация: анализ на вторични данни, 
проучване сред студенти и изследване на отделни казуси.  Анализът на вторични 
данни включва синтез на информация от съществуващи изследвания и данни. 
Проведохме проучване сред студенти, които участват и които не участват в програма 
„Еразъм”, за да ги анкетираме за тяхната мотивация и за спънките, на които са се 
натъкнали по отношение на участието си в „Еразъм”. Проучването беше извършено в 
седем страни, които дават най-голямо разнообразие от гледна точка на доловени 
финансови пречки (високи/ниски) и на равнище на участие в „Еразъм” (високо/ниско). 
Окончателната извадка включва 21,145 отговора, от които 8697 отговора са на 
студенти, които не участват в „Еразъм” и 12 448 отговора на студенти по програма 
„Еразъм”. Задълбочени изследвания на казуси са проведени в четири страни: целта им 
е да удостоверят резултатите и да установят възможни добри практики. 
 
Много предходни изследвания са проучвали пречките за участие в „Еразъм”. 
Настоящето изследване обобщава данни от други изследвания и удостоверява техните 
заключения с ново проучване сред студенти. Освен това повечето изследвания 
относно мобилността разглеждат мотивационните фактори и пречки, така както ги 
възприемат мобилните студенти. Обаче е също толкова интересно да се изследват 
студентите, които не са участвали в програма за мобилност и да се вникне в спънките 
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от гледна точка на тези студенти. Следователно настоящето проучване сред студенти, 
които не са участвали в „Еразъм”, представлява важна добавена стойност на 
настоящето изследване към съществуващите познания. Освен това задълбочените 
изследвания на казуси показват интересни национални и институционални практики за 
по-нататъшно укрепване на програма „Еразъм”. 

Основни заключения относно участието в програмата 

Броят на студентите по „Еразъм” трайно се е увеличил след края на 80-те години. През 
последните няколко години нарастването е особено рязко, дори като се вземе предвид 
увеличаването на броя студенти с присъединяването на нови държави-членки към ЕС. 
Като цяло съотношението на студентите по програма „Еразъм” варира между 0,1% и 
1,5% от всички записани студенти, с изключение на Люксембург, където размерът на 
участващите студенти надхвърля 6%. Има тенденция степента на участие да е по-
ниска в новите държави-членки, но в тези страни е най-бърз темпът на нарастване на 
записалите се за участие, като по този начин процентите като цяло се изравняват.  В 
някои от по-старите държави-членки, степента на участие в „Еразъм” се запазва на 
едно и също ниво или дори отбелязва спад. 
 
Причините на студентите да участват в програмата са основно с цел лично развитие: 
поради възможността да се живее в чужбина, да се срещнат нови хора, да се 
придобият „меки” умения, но също така и да подобрят владеенето на чужди езици. 
Очакваните ползи по отношение на бъдещата кариера са на по-заден план от гледна 
точка на индивидуални приоритети, но остават важен фактор за повечето студенти. 
 
Студентите по „Еразъм” обикновено идват от по-високи социално-икономически групи. 
Други видими, показателни тенденции са, че в повечето страни относително по-голяма 
част от студентите идват от традиционни „академични” университети, отколкото от 
алтернативни институции за висше образование и по-голяма част са от столичните 
региони и други градове. Най-голям е процентът на участие в програма „Еразъм” сред 
студентите в областта на икономиката и социалните науки и най-малък в областта на 
точните науки. Студентите по „Еразъм” е по-вероятно да са по-млади от 
средностатистическите студенти. 

Основни заключения относно финансовите пречки 

Финансовите притеснения са най-важният фактор, който ограничава участието в 
Еразъм”.  57% от студентите, които не участват в „Еразъм”, обясняват, че да се учи в 
чужбина е твърде скъпо, за да го обмислят и 29% от студентите отхвърлят 
възможността за „Еразъм” след като са я разгледали, тъй като предоставяните 
безвъзмездни средства са недостатъчни, за да се покрият направените разходи. 
 
Степента в която студентите, се натъкват на финансови пречки, се различава 
значително в отделните страни. Студентите в повечето страни са силно загрижени за 
финансовите спънки, макар че в няколко държави, особено Финландия и Швеция, 
финансовите опасения са относително по-слаби, отколкото притесненията от друго 
естество. Независимо от това, във всички държави финансовите ограничения са сред 
първите три опасения на студентите, когато става дума за мобилност. 
 
Срещаните бариери, обаче, като че ли не намаляват степента на участие, нито 
увеличават процентът на студентите от семейства с по-високи доходи в групата на 
мобилните студенти. Не само наличието на средства възпира студентите, а особено 
балансът между очаквани разходи и очаквани ползи: студентите инвестират повече 
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собствени ресурси в натрупването на опит чрез програма „Еразъм”, когато очакват 
преки ползи от това на пазара на труда. Ясно е, че опитът, натрупан в условията на 
система на чуждестранно висше образование, е по-ценен на пазари на труда, където 
по-малка част от завършилите разполагат с подобна квалификация. Следователно с 
увеличаването на броя студенти, разполагащи с опит от обучение в чужбина, 
съответното намалява предимството на пазара на труда, което носи тази чуждестранна 
квалификация. През последните години на пазара на труда са намалели финансовите 
предимства за лицата, които са участвали в „Еразъм”. Съответно в някои страни 
(особено в тези, в които е най-високо нивото на учене в чужбина) „Еразъм” не са 
възприема като рационална инвестиция в бъдещата кариера, а по-скоро като лукс, 
който е най-добре да се избягва от студенти с ограничени ресурси. 
 
Студентите по „Еразъм” обикновено идват от по-високи социално-икономически групи. 
Тази тенденция е особено видима в по-богатите страни в сравнение с не толкова 
богати страни в Европа. Това вероятно отразява различия, специфични за отделните 
страни, в начина, по който се възприема „Еразъм” в зависимост от бъдещата 
икономическа възвращаемост на програмата за студентите - като програма, даваща 
или „потребителски ползи”, или „инвестиционни ползи”. 
Следователно ограничаващият фактор за участие в „Еразъм” за студенти от по-ниски 
социално-икономически групи е не наличието на пряко финансиране като достъп до 
студентски кредити или семейни средства. А по-скоро тяхната изострена 
чувствителност по отношение на допълнителните разходи, свързани с период на 
обучение в чужбина. 
 
 Във връзка с това не само брутният размер на безвъзмездните средства се отразява на 
желанието на студентите да участват в „Еразъм”, но изключително също така 
практическите страни на това да бъдеш финансиран за период от време на обучение в 
непозната среда, включително несигурност относно разходите, крайния размер на 
безвъзмездните средства по „Еразъм”, които ще бъдат изплатени и несигурност 
относно съответствието между графика на плащанията и моментът, към който ще бъдат 
направени разходите. 
 
Други специфични заключения включват:  

 Степента, в която анкетираните студенти се натъкват на финансови пречки, 
се различава значително в отделните страни. В 5 от 7 страни това е най-
важното ограничаващо условие, което спира студентите да учат в чужбина; 
в други две страни проблемът е в челната тройка.  

 Въпреки че е трудно да се предложи надеждна оценка на броя на 
потенциалните мобилни студенти, които не учат в чужбина поради 
финансови притеснения, оценяваме този брой на между 980,000 и 1,5 
милиона студенти. Въпреки това, финансовите ограничения не са 
единствената пречка пред участието и дори ако финансовите въпроси бяха 
изцяло решени, вероятно значителна част от тези студенти не биха учили в 
чужбина, поради въпроси свързани със семейството и лични 
взаимоотношения. 

 Признаването на образователни кредити също е важно безпокойство за 
студентите в почти всички държави. Средно 34% от студентите определят, 
че опасения, свързани с признаването на кредити, са повлияли на 
решението им да не участват в „Еразъм”, като броят достига 60% в някои 
страни. В няколко държави, това се утежнява от опасението, че проблеми с 
признаването на кредити ще доведат до забавяне на завършването и ще 
предизвика допълнителни разходи чрез натрупани студентски кредити, 
такси за обучение и/или отлагане на приходи. 
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 Системите за финансово подпомагане на студенти в Европа се различават 
значително по отношение на относителното съотношение на предоставянето 
на безвъзмездни средства, заеми и други видове субсидии и абсолютното 
равнище на подпомагане. Данните навеждат към заключението, че ако 
студентите имат независим източник на средства (общи безвъзмездни 
средства), виждат по-малки финансови пречки за участието си в „Еразъм“. 
Няма ясна връзка между основаното на нуждите подпомагане в 
националните системи и социално-икономическото разпределение на 
студентите по програмата „Еразъм“. 

 Наличните средства за мобилност на студентите се различават значително в 
отделните страни, но изглежда се съотнасят положително към участието в 
„Еразъм“. Не е ясно дали допълнителното подпомагане насърчава участието 
или че наличието на тези средства показва, че интернационализирането е 
важен елемент от националната програма за висшето образование. Когато 
интернационализирането се възприема като важна част от дейността на 
университети, студентите може да се чувстват подложени на по-голям 
„натиск“ да са мобилни. 

Основни заключения за други възможни пречки 

Финансовите пречки не са единственият важен фактор, който определя участието в 
„Еразъм“. Могат да се посочат още четири групи възможни пречки за участие в 
„Еразъм“: условията на програма „Еразъм“, съгласуваността между системите за висше 
образование, липсата на информираност за програмата и лични причини. 
 
Студентите изглежда, че живо се интересуват от възможности за обучение извън 
страната. Едва 24% от студентите, неучаствали в „Еразъм“, заявяват, че не се 
интересуват от обучение в чужбина. Същевременно студентите посочват три фактора, 
които ги безпокоят, когато става дума за участие в програма за обучение извън 
страната, а именно, признаването на кредити, владеенето на чужд език и лични 
взаимоотношения, които ограничават по-широката им мобилност. 
 
Конкретните заключения относно тези възможни пречки са:  

 За разлика от финансовите въпроси, значението на другите възможни 
пречки показва големи различия в зависимост от държавата. 

 Студентите заявяват, че признаването на образователни кредити е най-
важният фактор, който би ги мотивирал да участват в програма за 
образование в чужбина (66% се съгласяват), 62% предлагат по-високо 
равнище на безвъзмездните средства по „Еразъм“, а 62% желаят да могат да 
си изберат приемния университет извън списъка с образователни 
институции. 

 41% от студентите заявяват, че са били поне частично разубедени да учат в 
чужбина поради недостатъчно владеене на чужд език. Процентът им варира в 
различните държави между 34% и 62%. 

 Сред неучаствалите в „Еразъм“ студенти личните отношения и семейните 
фактори, които ограничават по-широките им възможности за мобилност, са 
(много) важна пречка за почти половината от студентите (46%), като 
процентът варира в отделните държави между 36% и 58%. Тези фактори са 
най-значими за тези студенти, които не са обмисляли сериозно участието си 
в програмата „Еразъм“, а участвалите в „Еразъм“ и студентите, обмисляли 
участието, считат тази пречка за сравнително малка. 
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 Сравнително малко студенти считат за пречка голямата конкуренция за 
безвъзмездни средства.  Същевременно 6% (3%-13% в отделните държави) 
от студентите заявят, че не са участвали в програмата „Еразъм“, защото 
молбата им за безвъзмездни средства не е била удовлетворена, което ясно 
показва нужда от повече безвъзмездни средства. 

 Информацията за програмата продължава да е проблем за някои студенти.  
53% от анкетираните посочват, че повече информация би ги убедила да 
участват. За разлика от тях само 16% от участващите студенти посочват, че 
са имали трудности с количеството информация по програмата. 

 Около 35% от студентите по „Еразъм“ считат административната тежест за 
значителна пречка, но в същото време само за 16% от студентите 
административните изисквания са били (много) важна причина, 
въздействала на неучастието им. 

 Програмата „Еразъм“ има по-скоро репутация на „социална“, отколкото на 
„академична“.  Това би могло да привлече някои определени групи студенти, 
но за студентите, които се интересуват от по-скоро академичен опит, 
програмата „Еразъм“ може да бъде по-малко привлекателна. 

 Средно една трета от студентите изразяват загриженост относно 
ограничения избор на приемни образователни институции. В някои държави 
този въпрос е един от основните проблеми, като общо 61% от студентите са 
съгласни, че по-големият избор на приемни институции би ги мотивирал да 
участват в програмата. 

 Около една трета от студентите по „Еразъм“ се сблъскват с трудности, 
произтичащи от неувереност, свързана с образователната система в чужбина 
(34%) и липсата на интегриране/приемственост между предметите в 
собствената държава и в чужбина (33%). Изразената загриженост относно 
качеството на образованието в чужбина е малко по-ниска (23%). 

 Някои въпроси изглеждат сравнително маловажни за студентите: много 
малък брой студенти считат програмата за обучение твърде дълга (3-11%) 
или твърде кратка (8-26%). Отговорностите, свързани с работа в 
собствената държава, са най-маловажната пречка; липсата на програма за 
обучение на английски език и на подкрепа по отношение на услугите за 
студенти са незначителен проблем. 

 Повечето от пречките са по-големи за студентите по бакалавърски програми 
отколкото за студенти по магистърски програми, но тяхната относителна 
важност е една и съща.  

Препоръки 

Въз основа на настоящите заключения проучването представя следните основни 
препоръки. 

А. Препоръки относно финансовите пречки 
 Програмата „Еразъм“ е успешна и проучването установи наличието на 

значително незадоволено търсене. В този контекст съществува голяма 
необходимост от повече безвъзмездни средства по „Еразъм“. 

 Наблюдават се значителни различия между държавите по отношение на най-
важните пречки за участие в „Еразъм“: важно е препоръките в областта на 
политиката да бъдат насочени към конкретното за държавата положение и да 
се търсят конкретни за държавата решения на вътрешните проблеми. 
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Доколкото показа това проучване (особено анализът на вторични данни), 
съществуват сравнително малко анализи на национално равнище относно 
степента на участие в „Еразъм“. Подобни национални проучвания биха 
предоставили насоки за инструменти на вътрешната политика (напр. 
национални агенции и институции, които насочват вниманието си конкретно 
към тези групи студенти, които участват в най-малка степен). 

 Един конкретен проблем, произтичащ от работещите понастоящем 
механизми, е, че „успешните страни” (т.е. държавите с високо равнище на 
участие) страдат от успеха си поради фиксирания за „Еразъм“ бюджет. Тези 
държави имат няколко възможности: а) да разочароват голям брой студенти; 
б) да намалят сумата на безвъзмездната помощ, отпускана за всеки студент; 
или в) да отпуснат допълнителни национални средства. Препоръчва се да се 
вземат мерки на европейско равнище, за да се избегне наказването на 
успеха. Като се предоставят повече средства на държави с голямо участие 
или на държави, в които интересът е значително по-висок от това, което 
покриват безвъзмездните средства, би помогнало за решаването на 
проблема. Алтернативен подход в политиката би било създаването на 
резервен фонд „Еразъм“, в който средства от държави, които не са 
използвали целия си бюджет, ще се преразпределят за държави с по-голям 
брой заинтересовани, отколкото позволяват средствата. 

 Неприемливо е да се изисква по-голям принос от студентите. 
Икономическите ползи от участието в „Еразъм“ намаляват, а индивидуалните 
икономически разходи за висше образование (такса за обучение, разчитане 
на заеми за обучение) се покачват. Като се има предвид, че намалява 
възнаграждението за обучение в чужбина и че безвъзмездните средства по 
програма „Еразъм” не са съотнесени към действителните разходи по време 
на обучението в чужбина, това намалява желанието на студентите да 
инвестират собствени средства в дейност с неясно определени и 
неограничено високи разходи, която не води до съществени предимства на 
пазара на труда и често е свързана с трудности при признаването на 
образователните кредити. 

 Студентите по „Еразъм“ посочват редица дългосрочни ползи, произтичащи от 
обучението в чужбина, включително умения, които могат да се прехвърлят 
от една професия в друга, овладяване на език и развитие на нагласите, 
които биха могли да променят резултата от анализа на разходите и ползите, 
и по-специално да увеличат желанието за обучение/работа в чужбина с 
оглед достъп до тези ползи. При популяризирането на „Еразъм“ следва да се 
отдаде повече внимание на тези дългосрочни ползи. 

 Използването на преки частни инвестиции за студенти в програмата 
„Еразъм“ не е приемливо, но приносът на приемни дружества и други 
агенции, участващи в назначения по „Еразъм“ може допълнително да се 
насърчи. Съществуват значителни възможности за увеличаване на 
назначенията в рамките на „Еразъм“ предвид на ясните ползи за студентите 
(въпреки някои административни въпроси) и участващите дружества. 

 Досегашните проучвания подчертават, че социално-икономическата среда не 
е най-важната пречка, която въздейства върху участието в „Еразъм“ въпреки 
ролята й.  При обсъждането на въпроса кои политики биха били най-
ефективни, въпросът за нуждите на студентите в неравностойно положение 
се разглежда най-добре на национално равнище (национални системи за 
подпомагане на студентите), като е възможно да се използват ресурсите на 
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отделните висши учебни заведения. В много от системите за подпомагане на 
студенти вече са предвидени механизми за студенти в неравностойно 
положение, така че трябва да е налице загриженост, че механизмите на 
политиката на равнището на „Еразъм“ ще увеличат бюрокрацията и ще 
намалят прозрачността. 

 Съществуват локални различия в равнището на участие: равнището на 
участие в по-слабо развитите региони и селските райони по принцип е по-
ниско от това в метрополиите и столичните региони. Това важи особено за 
по-слабо облагодетелстваните региони, в които няма големи 
научноизследователски университети, а малки специализирани институции, 
колежи и университети по приложни науки. Има ясна възможност да се 
използват европейските структурни фондове, за да се увеличи участието в 
отговарящите на условията региони. Динамиката на неравнопоставеността 
не е напълно ясна и затова се изисква по задълбочено проучване на тези 
въпроси и неравнопоставености преди предприемането на решителни 
действия в политиката. 

 Проучването разкри някои финансови/административни пречки, по-
специално свързани с процедурите за плащане. Налице са много доводи за 
предварително плащане предвид на проблемите, които могат да предизвикат 
закъснели плащания, и е необходима по-голяма прозрачност относно 
равнището на безвъзмездните средства. Следва да се предостави повече 
информация относно сравнителните брутни разходи за обучение за 
определен период на обучение в чужбина, съотнесени към наличните 
безвъзмездни средства. 

 Една от трудните области е осигуряването на информация относно 
възможности за съвместно финансиране в държавите и институциите.  
Студентите посочват, че такива данни липсвали и/или не са били достатъчно 
прозрачни. Подобни доводи могат да се изтъкнат и за преносимостта на 
национални/институционални/и други безвъзмездни средства и заеми. Това 
е важен принос за преодоляване на финансовите ограничения за участие в 
програмата „Еразъм“, но не всички студенти са информирани за тези 
възможности. 

 Признаването и прехвърлянето на образователни кредити остава много 
важен въпрос и по-принцип е втората по значимост пречка след 
финансовите трудности. Двата въпроса са ясно свързани предвид на факта, 
че непризнаването на образователни кредити може да доведе до по-дълго 
обучение, при което се натрупват допълнителни разходи. Налице е 
загриженост, че процесът от Болоня все още не е решил проблемите при 
признаването, пред които са изправени, както отделните обучаващи се в 
чужбина студенти, така и проверяващите органи, чиято задача е 
признаването на образователни кредити, придобити от някъде другаде от 
собствените им студенти. 

 Съществува възможност за увеличаване на участието, като се използват 
безвъзмездни средства по „Еразъм“ в контекста на програми за получаване 
на образователна степен от две институции и програми за получаване на 
съвместна образователна степен  (които пряко се заемат с проблема за 
признаването), които включват задължителен период на обучение в 
чужбина.  Тези схеми имат предимството да увеличават мобилността на 
преподавателите, намаляват погрешното разбиране и неведението при 
преподаване и така да допринесат за мобилността на студентите. 

 9 



Тематичен отдел Б: по структурни политики и политика на сближаване 
_________________________________________________________________________ 
 

 10 

Б. Препоръки относно другите фактори 
 Проучването не посочва значими проблеми с безвъзмездните средства по 

„Еразъм“ при средна продължителност на обучението в чужбина (шест 
месеца). Налице са много възможности за мобилност от малко по-различно 
естество, особено за къси интензивни програми (1-3 седмици), които 
включват студенти и преподаватели от многобройни държави и институции, 
насочени към тези, които (все още) не са убедени в ползите от по-
продължително обучение в чужбина. 

 Съществува възможност за отваряне на „Еразъм“ за по-дълги периоди в 
чужбина. Финансовите пакети обаче означават, че е налице размяна на 
разходите, което намалява участието като цяло (включвайки по-малко 
студенти за по-дълги периоди). 

 Програмата за назначаване се счита за успешна и изглежда готова за 
допълнително популяризиране сред студентите и работодателите в 
програмата за назначаване „Еразъм“. Това ще увеличи цялостното участие 
особено в университети по приложни науки, където назначенията често са 
основна част от учебната програмата. 

 Проучването разкри възможности за разрешаване на някои проблеми с 
мобилността извън системата на висшето образование. Показано беше 
например, че студентите, които са били информирани относно 
възможностите за обучение в чужбина на по-ранен етап от образованието 
им, са по-мотивирани да участват в програмите за мобилност. На по-късните 
етапи от средното образование има възможности за разпространяване на 
повече информация относно обучение в чужбина и ползите от него в по-
широк смисъл, включително езикови умения и умения, които могат да се 
прехвърлят от една професия в друга.  

 „Еразъм“ като цяло се счита за успешна програма, въпреки че успехът му е 
различен за различните държави и за различните заинтересовани страни. 
Има две възможности за подобряване репутацията на „Еразъм“. Единият 
подход е да се гарантира, че „Еразъм“ запазва хомогенния си характер за 
всички заинтересовани страни, напр. чрез информационен портал за цяла 
Европа, който съдържа обстойна информация на европейско, национално и 
институционално равнище.   Това би включило разработването на еднакви 
курсове за въведение в „Еразъм“ за студенти, които участват или 
възнамеряват да участват в програма за обмен. Вторият подход би бил да се 
приеме разнообразието от  образи на програмата и да се използват 
преживяванията на участниците и възпитаниците за популяризиране на 
програмата, като се акцентира на споделянето на натрупан опит, полезна 
информация, „да и не“, системи с участието на „ментори/приятели“, по-
добра интеграция на гостуващите студенти и укрепване и 
професионализиране на студентските организации като мрежата на 
студентите по „Еразъм“. 
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