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ERASMUS je spojena se socioekonomickým zázemím studentů a je primárně 
ovlivňována prioritami jedinců a jejich smýšlením ohledně nákladů a přínosu, 
spíše než otázkami dostupnosti. Další překážku účasti v tomto programu 
představují problémy s uznáváním studijních kreditů, nedostatečné jazykové 
znalosti a stávající osobní vazby. 
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Zlepšení účasti v programu ERASMUS 
_________________________________________________________________________ 
 

SHRNUTÍ 

Účel studie 

Od svého počátku v roce 1987 umožnil program EU ERASMUS více než 2,2 milionům 
studentů a 250 000 zaměstnancům univerzit mobilitu v rámci Evropy. V současnosti 
v rámci programu ERASMUS v zahraničí studuje a pracuje více než 180 000 studentů ročně. 
I když se počet studentů, kteří se programu účastní, stále zvyšuje, účast se ve většině zemí 
stále pohybuje pod 4 %. V několika zemích navíc nárůst účasti stagnoval nebo dokonce 
poklesl. 
 
Účelem této studie je analyzovat finanční i jiné možné překážky, které by mohly studentům 
bránit v účasti v programu, a dospět k závěrům, jak zlepšit účast. Studie odpovídá na 
následující ústřední otázky:  
 

 Jaký je současný stav mobility studentů a zejména pak účasti v programu 
ERASMUS v různých evropských zemích?  

 Do jaké míry studentům brání finanční překážky zúčastnit se programu 
ERASMUS?  

 Do jaké míry je program ERASMUS dostupný studentům ze všech 
socioekonomických skupin? 

 Jaké další faktory, jako je osobní motivace, povědomí, podmínky přidělení 
stipendia v rámci programu ERASMUS a vzájemná kompatibilita systémů vyššího 
vzdělávání, ovlivňují účast v programu ERASMUS? 

 Jaké finanční mechanismy a další možné iniciativy by v budoucnosti zvýšily počet 
studentů účastnících se programu ERASMUS? 

 
Analýza vychází ze tří hlavních zdrojů informací: z teoretického výzkumu, průzkumu mezi 
studenty a případových studií. Teoretický výzkum je shrnutím informací z již existujících 
studií a dat. Provedli jsme průzkum mezi studenty, kteří se zúčastnili programu ERASMUS 
i mezi těmi, kteří se jej nezúčastnili, abychom zjistili, jaká byla jejich motivace k účasti a 
s jakými překážkami se potýkali. Průzkum byl proveden v sedmi zemích s výskytem 
největších rozdílů ve vztahu k finančním bariérám (vysoké/nízké) a mírou účasti 
v programu ERASMUS (vysoká/nízká). Konečný vzorek zahrnuje 21 145 odpovědí, z nichž 8 
697 odpovědí poskytli studenti, kteří se programu nezúčastnili, a 12 448 odpovědí pochází 
od těch, již se jej zúčastnili. Hloubkové případové studie byly provedeny ve čtyřech zemích 
a jejich cílem bylo ověřit výsledky a získat informace o případných osvědčených postupech. 
 
Mnoho předchozích studií se již zabývalo překážkami, které brání účasti v programu 
ERASMUS. Tato studie spojuje fakta uvedená v jiných studiích a ověřuje jejich závěry 
prostřednictvím nového průzkumu mezi studenty. Většina studií o mobilitě navíc zkoumá 
pouze motivační faktory a překážky, jak je vnímají mobilní studenti. Zkoumat názory na 
překážky bránící mobilitě u studentů, kteří se programu mobility nezúčastnili, je však stejně 
zajímavé. Současný průzkum mezi studenty, kteří se programu ERASMUS nezúčastnili, tedy 
představuje příspěvek této studie k již známým skutečnostem. Hloubkové případové studie 
navíc odhalují zajímavé postupy na národní a institucionální úrovni, které by program 
ERASMUS mohly dále posílit. 
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Tematické oddělení B: Strukturální politiky a politiky soudržnosti 
_________________________________________________________________________ 
 
Klíčové poznatky o účasti v programu 

Počet studentů účastnících se programu ERASMUS průběžně narůstá již od konce 
osmdesátých let 20. století. V několika posledních letech byl nárůst obzvlášť strmý, i když 
vezmeme v potaz nárůst množství studentů, kteří by se programu mohli účastnit, po 
vstupu nových členských zemí do EU. Celkový podíl studentů účastnících se programu 
ERASMUS se pohybuje mezi 0,1 % a 1,5 % všech zapsaných studentů, s výjimkou 
Lucemburska, kde míra účasti přesahuje 6 %. Míra účasti bývá nižší v nových členských 
státech, ale v těchto zemích je naopak největší sklon k nárůstu počtu zapsaných studentů, 
a celkové podíly jsou proto vyrovnané. V některých původních členských státech podíl 
účasti na programu ERASMUS stagnoval nebo dokonce klesl. 
 
Důvody, proč se většina studentů chce programu zúčastnit, mají primárně vztah 
k osobnímu rozvoji – láká je možnost žít v cizí zemi, setkat se s novými lidmi, získat 
„měkké dovednosti“ a zároveň si zlepšit znalosti cizích jazyků. Očekávaný přínos pro 
budoucí kariéru sice stojí níže na žebříčku osobních priorit, ale pro většinu studentů je stále 
důležitým faktorem. 
 
Studenti účastnící se programu ERASMUS většinou pocházejí z vyšších socioekonomických 
skupin. Z dalších příznačných rysů je zřejmé, že ve většině zemí pochází více studentů 
zapojených do programu ERASMUS z tradičních, akademicky zaměřených univerzit spíše 
než z alternativněji zaměřených institucí vyššího vzdělávání. Zároveň více studentů pochází 
z regionů hlavních měst a z jiných městských oblastí. Podíl účasti na programu ERASMUS je 
nejvyšší u studentů ekonomie a sociálních věd, a naopak nejnižší u studentů přírodních 
věd. Věkový průměr studentů zapojených do programu ERASMUS je většinou nižší než 
věkový průměr ostatních studentů. 

Klíčové poznatky o finančních překážkách 

Finanční omezení představují nejdůležitější faktor, který omezuje účast v programu 
ERASMUS. Ze studentů neúčastnících se tohoto programu se 57 % domnívá, že studium 
v zahraničí je příliš drahé, než aby o něm uvažovali, a 29 % studentů po uvážení odmítá 
účast, protože poskytované stipendium nepokrývá dostatečně náklady spojené s účastí. 
 
Závažnost finančních překážek vnímají studenti z jednotlivých zemí odlišně. Pro studenty ve 
většině zemí jsou finanční překážky velmi znepokojující, i když v některých zemích, 
především pak ve Finsku a Švédsku, nejsou finanční překážky tak důležitým faktorem jako 
jiné otázky. Ve všech zemích se však finanční omezení řadí mezi tři nejčastější potíže 
studentů ve vztahu k mobilitě. 
 
Nezdá se však, že by vnímané překážky snižovaly míru účasti na národní úrovni, nebo že 
by mezi mobilními studenty zvyšovaly poměr studentů z rodin s vyššími příjmy. Studenty 
omezuje nejen nedostatek peněz, ale především vyváženost očekávaných nákladů 
a očekávaného přínosu, protože studenti investují více vlastních prostředků do zkušenosti 
poskytované programem ERASMUS tam, kde očekávají přímé výhody na trhu práce. Je 
nasnadě, že hodnota zkušeností s vyšším vzděláváním v zahraničí je vyšší na těch trzích 
práce, kde je má relativně méně absolventů. Proto s rostoucím počtem studentů, kteří mají 
zkušenost se studiem v zahraničí, klesá relativní výhoda na trhu práce, jež tato zkušenost 
poskytuje. V posledních letech klesá individuální finanční prospěch, který poskytuje účast 
v programu ERASMUS na trhu práce. V důsledku toho není v některých zemích (zejména 
pak v zemích s nejvyššími počty studentů se zkušeností se studiem v zahraničí) účast 
v programu ERASMUS považována za racionální investici do budoucí kariéry, ale spíše za 
luxus, kterému by se studenti s omezenými prostředky měli nejlépe vyhnout. 
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Zlepšení účasti v programu ERASMUS 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Studenti účastnící se programu ERASMUS většinou pocházejí z vyšších socioekonomických 
skupin. Tento trend je ve srovnání patrnější zejména v bohatších zemích, spíše než 
v chudších evropských státech. To pravděpodobně odráží specifické rozdíly ve vnímání 
programu ERASMUS mezi zeměmi, v souvislosti s očekávanou návratností v budoucnosti, 
která nabízí buď „výhody požívané“ nebo „investiční výhody“.  
 
Omezujícím faktorem pro účast studentů z nižších socioekonomických tříd v programu 
ERASMUS tedy není dostupnost přímého financování, jako je přístup k studentským 
půjčkám nebo k rodinným zdrojům. Jedná se spíše o zvýšenou citlivost na vyšší náklady 
spojené s obdobím studia v zahraničí. 
 
V této souvislosti je jasné, že motivaci studentů k účasti v programu ERASMUS neovlivňuje 
jen celková výše stipendia, ale výslovně i praktické otázky spojené s financováním studia 
v neznámém prostředí, včetně nejistoty spojené se skutečnou výší nákladů, konečnou výší 
získaného stipendia a nejistota ohledně sběhu doby, kdy je vypláceno stipendium a doby, 
kdy je třeba uhradit výdaje.  
 
Průzkum dospěl také k následujícím konkrétním závěrům:   

 Závažnost finančních překážek vnímají studenti z jednotlivých zemí odlišně. 
V pěti ze sedmi zemí představují finance nejzávažnější překážku, která 
studentům brání ve studiu v zahraničí, v dalších dvou zemích představuje tato 
otázka jednu ze tří nejzávažnějších překážek. 

 I když je těžké poskytnout spolehlivý odhad počtu potenciálně mobilních 
studentů, kteří se rozhodnout nestudovat v zahraničí z finančních důvodů, 
odhadujeme, že toto číslo se pohybuje mezi 980 000 a 1,5 milionem. Finanční 
omezení však nepředstavují jedinou překážku účasti. I kdyby byly finanční 
otázky plně vyřešeny, je možné, že by se značný počet těchto studentů přesto 
rozhodl nevyužít možnost studia v zahraničí z důvodů spojených s rodinnou 
situací či s jinými osobními vazbami. 

 Další velkou obavou studentů ve všech zemích je uznávání kreditů. Průměrně 34 
% studentů uvedlo, že jejich obavy o uznání kreditů ovlivnily jejich rozhodnutí 
nezúčastnit se programu ERASMUS. V některých zemích tato míra dosáhla až 60 
%. V několika zemích byla tato obava navíc umocněna strachem, že problémy 
s uznáváním kreditů oddálí dokončení studia, a zapříčiní tak další náklady kvůli 
vyšším studentským půjčkám, školnému a/nebo odkladu možnosti zahájit 
výdělečnou činnost. 

 Systémy finanční podpory studentů se značně liší v celé Evropě ve vztahu 
k relativnímu podílu stipendií, půjček a dalších forem příspěvků a celkovému 
rozsahu podpory.  Ze získaných podkladů vyplývá, že v zemích, kde studenti 
mají přístup k nezávislému zdroji příjmů (obecná stipendia), vnímají i méně 
finančních překážek účasti v programu ERASMUS. Neexistuje viditelný vztah 
mezi pomocí založenou na potřebách v národních systémech a socioekonomickou 
strukturou studentů účastnících se programu. 

 Finanční prostředky vyčleněné na mobilitu studentů se značně liší od země 
k zemi a zdá se, že se pozitivně odrážejí na účasti v programu: Není zřejmé, 
jestli dodatečné finanční zdroje podněcují účast, nebo jestli dostupné zdroje 
financování signalizují postoj, že mezinárodní rozměr studia je důležitou součástí 
národní agendy vyššího vzdělávání. Tam, kde je mezinárodní rozměr studia 
vnímán jako důležitá součást univerzitních aktivit, jsou studenti více „tlačeni“ 
k mobilitě. 

 5 



Tematické oddělení B: Strukturální politiky a politiky soudržnosti 
_________________________________________________________________________ 
 
Klíčové poznatky o dalších možných překážkách 

Finanční překážky nejsou jediným faktorem, který studentům brání v účasti v programu 
ERASMUS. Byly zjištěny čtyři další oblasti, do kterých tyto další překážky lze rozdělit: 
podmínky účasti v programu ERASMUS, kompatibilita systémů vyššího vzdělávání, 
nedostatek povědomí o programu a osobní důvody. 
 
Studenti vykazovali velký zájem o možnost studovat v zahraničí. Pouze 24 % studentů, 
kteří se nezúčastnili programu ERASMUS, uvedlo, že nemají zájem o program umožňující 
studium v zahraničí. Studenti zároveň uváděli tři aspekty, kterých se ve spojení s účastí 
v programu studia v zahraničí obávali, jmenovitě pak problémy s uznáváním, znalost cizích 
jazyků a osobní vazby, které omezovaly jejich širší mobilitu.  
 
Toto jsou konkrétní poznatky ve vztahu k uváděným dalším možným překážkám:  

 Na rozdíl od finančních otázek se význam dalších potenciálních překážek 
v jednotlivých zemích výrazně liší. 

 Studenti uváděli, že uznávání kreditů je nejdůležitějším faktorem, který by je 
motivoval k účasti v programu studia v zahraničí (66 % souhlasilo), dalších 62 % 
uvedlo vyšší částku stipendia vypláceného v rámci programu ERASMUS a 62 % 
uvedlo, že by chtělo mít možnost si vybrat hostitelskou univerzitu, která není 
uvedena na seznamu zapojených institucí.  

 41 % studentů uvedlo, že je od studia v zahraničí alespoň částečně odrazují 
omezené znalosti cizích jazyků. Podíl se pohybuje mezi 34 % a 62 % v různých 
zemích. 

 Téměř pro polovinu studentů (46 %), kteří se nezúčastnili programu ERASMUS, 
představovaly osobní vazby a rodinné důvody (velmi) závažnou překážku, která 
omezuje jejich mobilitu, a tento podíl se v jednotlivých zemích pohyboval mezi 
36 % a 58 %. Tyto faktory byly závažnější pro ty, kteří se vážněji nezabývali 
možností zúčastnit se programu ERASMUS, zatímco pro studenty, kteří se jej 
zúčastnili, nebo tuto možnost zvažovali, byla tato překážka relativně 
nevýznamná. 

 Velkou konkurenci při podávání žádosti o stipendium považovalo za překážku 
poměrně málo studentů. 6 % studentů (3–13 % v jednotlivých zemích) zároveň 
uvedlo, že se programu nezúčastnili, protože jejich žádost byla zamítnuta, což 
jasně poukazuje na poptávku po více stipendiích. 

 Pro některé studenty je stále problematické získávání informací o programu. 53 
% studentů odpovědělo, že by je k účasti přimělo více informací. Ze studentů, 
kteří se programu zúčastnili, naopak pouze 16 % uvedlo, že se setkali 
s problémy s nedostatkem informací. 

 Přibližně 35 % studentů účastnících se programu ERASMUS uvedlo, že 
administrativní zátěž pro ně představovala zásadní potíž, ale zároveň pouze pro 
16 % studentů tato skutečnost byla tak závažná, že by jim zabránila v účasti.  

 Zdá se, že program ERASMUS má spíše „společenskou“ než „akademickou“ 
pověst. Tato skutečnost může sice přitahovat některé skupiny studentů, ale 
program ERASMUS tak může spíše odrazovat studenty se zájmem o intenzivní 
akademickou zkušenost. 

 V průměru asi pro jednu třetinu studentů byl problematický omezený výběr 
hostitelských institucí. V některých zemích však představoval jeden 
z nejzávažnějších problémů a celkem asi 61 % studentů se shodlo, že širší výběr 
hostitelských institucí by je motivoval k účasti v programu. 
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Zlepšení účasti v programu ERASMUS 
_________________________________________________________________________ 
 

 Přibližně jedna třetina studentů programu ERASMUS se potýkala s těžkostmi 
spojenými s nejistotou ve vztahu k vzdělávacímu systému v zahraničí (34 %) 
a nedostatkem propojení či návaznosti studijních programů doma a v zahraničí 
(33 %). Obavy o kvalitu vzdělání v zahraničí byly poněkud nižší (23 %). 

 Zdá se, že některé problémy byly pro studenty relativně nevýznamné. Pouze pro 
velmi málo studentů byl studijní program buď příliš dlouhý (3-11 %) nebo příliš 
krátký (8–26 %). Pracovní povinnosti v domovské zemi představovaly nejmenší 
překážku. Nedostatek zahraničních studijních programů v angličtině a nedostatek 
podpory ze strany služeb pro studenty byly relativně neproblematické. 

 Většina překážek je větší pro studenty bakalářského stupně než pro studenty 
magisterského stupně, ale jejich relativní důležitost zůstává stejná. 

Doporučení 

Na základě těchto poznatků předkládá tato studie následující doporučení. 

A. Doporučení spojená s finančními překážkami 
 Program ERASMUS je úspěšný a v rámci studie bylo shledáno, že velká část 

poptávky zůstává neuspokojena. Z toho vyplývá, že je v rámci programu 
ERASMUS třeba poskytovat mnohem více stipendií . 

 Ve vztahu k nejdůležitějším překážkám účasti na programu ERASMUS existují 
významné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi – je proto třeba zaměřit doporučení 
ve vztahu k politikám na konkrétní situace v jednotlivých zemích a najít řešení 
odpovídající na konkrétní problémy v jednotlivých zemích. Naše studie 
(především teoretický výzkum) odhalila skutečnost, že je k dispozici relativně 
málo analýz míry účasti v programu ERASMUS na úrovni jednotlivých zemí. 
Takový výzkum by poskytl důležité ukazatele pro nástroje na poli domácí politiky 
(např. národní agentury a instituce zaměřené obzvlášť na skupiny s nejnižší 
účastí). 

 Jeden z problémů vyvstávajících ze současných mechanismů fungování je ten, že 
„úspěšné“ země (tj. země s vysokou účastí) doplácejí na svou úspěšnost kvůli 
fixním rozpočtům na ERASMUS. Tyto země mají možnost a) zamítnout žádosti 
mnoha studentů, b) snížit částku stipendia vyplácenou jednotlivým studentům, 
nebo c) zajistit další financování z vnitrostátních zdrojů. Doporučujeme, aby byla 
zavedena opatření na evropské úrovni tak, aby země nebyly trestány za úspěch. 
Tento problém by pomohlo vyřešit uvolnění více prostředků pro země s vysokou 
účastí nebo pro země, kde je poptávka mnohem vyšší, než je rozpočet schopen 
pokrýt. Další možnou variantou by bylo vytvoření rezervního fondu pro 
ERASMUS, do nějž by se vracely prostředky ze zemí, které nevyčerpaly svůj 
rozpočet, a tyto prostředky by pak byly poskytovány zemím, které přijaly více 
uchazečů, než mohou uspokojit. 

 Požadovat od studentů větší příspěvky není reálné. Ekonomický přínos účasti 
v programu ERASMUS se snižuje, ale individuální náklady na vyšší vzdělání 
(poplatky za studium, spoléhání na studentské půjčky) se zvyšují. S ohledem na 
skutečnost, že se zmenšují výhody plynoucí ze studia v zahraničí a stipendium 
v rámci programu ERASMUS není navázáno na skutečné výdaje spojené s dobou 
studia v zahraničí, nejsou studenti příliš ochotni investovat vlastní prostředky do 
činnosti, na kterou musí vynaložit nepřesně stanovitelné částky a která nepřináší 
zásadní výhody na trhu práce, ale často naopak problémy s uznáním. 
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Tematické oddělení B: Strukturální politiky a politiky soudržnosti 
_________________________________________________________________________ 
 

 Studenti, kteří se zúčastnili programu ERASMUS poukázali na mnoho 
dlouhodobých výhod, které jim přineslo studium v zahraničí, jako jsou 
přenositelné dovednosti, jazykové znalosti a změnu postojů, která mohla změnit 
jejich náhled na poměr nákladů a přínosů, a především změnit jejich ochotu 
studovat či pracovat v zahraničí, aby těchto výhod dosáhli. Při propagaci 
programu ERASMUS je třeba klást větší důraz na tyto dlouhodobé výhody. 

 Není vhodné podporovat přímé soukromé investice studentů do programu 
ERASMUS, ale je třeba nadále podněcovat příspěvky od hostitelských společností 
nebo agentur zapojených do umisťování v rámci programu. S ohledem na zřejmý 
přínos jak pro studenty, i přes jisté administrativní potíže, tak pro podniky 
účastnící se programu, je možné značně rozšířit možnosti umístění v rámci 
programu ERASMUS.  

 Předchozí výzkum prokázal, že socioekonomické zázemí není hlavní překážkou, 
která má dopad na účast v programu ERASMUS, i když hraje jistou roli. Při 
úvahách, jaké politiky by byly nejúčinnější, je třeba řešit potřeby studentů 
ze znevýhodněných skupin na národní úrovni (prostřednictvím národních 
systémů podpory), popřípadě s využitím zdrojů jednotlivých institucí vyššího 
vzdělávání. Mnoho systémů podpory studentů má již zavedené mechanismy 
pomoci znevýhodněným studentům, a tak by mechanismy na úrovni politik 
programu ERASMUS pouze zvýšily objem administrativy a snížily 
transparentnost. 

 Byly zjištěny regionální rozdíly v míře účasti: Méně rozvinuté regiony 
a venkovské oblasti mají typicky nižší míru účasti než městské oblasti a oblasti 
hlavních měst. To platí obzvlášť pro méně privilegované regiony, v kterých 
nesídlí velké univerzity zaměřené na výzkum, ale menší specializované instituce, 
vyšší odborné školy a univerzity zaměřené na aplikovanou vědu. Ve vhodných 
regionech je naprosto oprávněné použití prostředků z evropských strukturálních 
fondů na zvýšení účasti. Mechanismy vytvářející tuto nerovnost však nejsou 
přesně popsány, a tak je třeba provést další studie těchto problémů 
a nerovností, než se přikročí k rázným opatřením na úrovni politik. 

 Studie také odhalila některé finanční a administrativní překážky spojené 
především s postupy vyplácení stipendia. S ohledem na problémy, které můžou 
způsobit pozdní platby, hovoří mnoho pro systém plateb předem. Je rovněž třeba 
přistupovat transparentněji k otázce výše stipendií. Ve vztahu k dostupným 
stipendiím je třeba poskytovat více informací o relativních celkových studijních 
nákladech spojených s dobou studia v zahraničí. 

 Jedna z oblastí, která studentům působila největší potíže, bylo získávání 
informací o zdrojích spolufinancování v rámci zemí a institucí. Studenti uváděli, 
že tyto informace nebyly dostupné nebo nebyly dostatečně transparentní. Stejné 
problémy se vztahovaly i k přenositelnosti stipendií a půjček na vnitrostátní, 
institucionální či jiné úrovni.  Tyto možnosti značně přispívají k překonání 
finančních omezení účasti v programu ERASMUS, ale ne všichni studenti o nich 
mají povědomí. 

 Uznávání kreditů a jejich přenos je i nadále zásadním problémem a obecně se 
řadí jako jedna z největších překážek na druhé místo za finanční omezení. Oba 
tyto problémy jsou nepochybně spojeny, protože neuznání kreditů může vést 
k delší době studia, což způsobuje nárůst nákladů. Existují obavy, že boloňský 
proces se zatím dostatečně nezabýval problémy s uznáváním, se kterými se 
potýkají jak jednotliví studenti při studiu v zahraničí, tak kontrolní úřady 
pověřené uznáváním kreditů vlastních studentů vracejících se ze zahraničí. 
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Zlepšení účasti v programu ERASMUS 
_________________________________________________________________________ 
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 Pro rozšíření účasti prostřednictvím využití stipendií z programu ERASMUS 
existují možnosti v rámci programů zakončených získáním 
společného/dvojnásobného titulu, které přímo řeší problémy s uznáváním, 
protože zahrnují povinnou dobu studia v zahraničí. Výhodou těchto programů je 
posilování mobility učitelů, omezování nedorozumění a neznalosti v rámci výuky 
a zároveň i zvyšování mobility studentů. 

B. Doporučení ve vztahu k jiným faktorům 
 Studie prokázala, že průměrná doba studia v zahraničí v rámci programu 

ERASMUS (6 měsíců) nepůsobí žádné zásadní problémy. Existuje mnoho 
možností rozvoje mobility poněkud jiného rázu, především pak krátkých 
intenzivních programů (s dobou trvání 1–3 týdny), které zapojují studenty 
a učitele z mnoha zemí a institucí a zaměřují se na ty, kteří si (ještě) nejsou jisti 
přínosem delších dob studia v zahraničí. 

 Bylo by možné rozšířit program ERASMUS i o delší doby studia v zahraničí. 
Finanční omezení však znamenají, že musí být dosaženo kompromisu v oblasti 
nákladů, což by snížilo účast (při zapojení menšího počtu studentů na delší 
dobu). 

 Program umísťování byl vnímán jako úspěšný a zdá se, že může být i nadále 
propagován mezi studenty a zaměstnavateli zapojenými do programu ERASMUS 
pro umísťování. Tak by mohla vzrůst celková účast zejména pak na univerzitách 
aplikovaných věd, kde je umístění na praxi často součástí kurikula. 

 Studie odhalila možnosti, jak vyřešit některé problémy s mobilitou mimo systém 
vyššího vzdělávání. Například bylo prokázáno, že studenti, kteří získali informace 
o studiu v zahraničí na nižších stupních svého vzdělávání, vykazovali větší 
ochotu účastnit se programů mobility. Je rovněž možné rozšiřovat více informací 
o studiu v zahraničí a jeho širších přínosech, jako je rozvoj přenositelných 
dovedností a jazykových znalostí, v posledních fázích středoškolského 
vzdělávání. 

 Obecně je program ERASMUS považován za úspěšný, i když se míra jeho 
úspěchu liší v jednotlivých zemích a v závislosti na klíčových účastnících. Pověst 
programu ERASMUS je možné vylepšit dvěma způsoby: Jeden možný přístup je 
zajistit, že ERASMUS bude mít stejnou podobu pro všechny zúčastněné strany, 
zajišťovanou např. prostřednictvím celoevropského informačního portálu, který 
by obsahoval komplexní informace o evropské, národní i institucionální úrovni 
programu. Součástí tohoto přístupu by mohl rovněž být jednotný kurz „úvod do 
programu ERASMUS“ pro studenty, kteří se rozhodli pro účast nebo ji zvažují. 
Druhý možný přístup by zahrnoval potřebu přijmout rozmanitost obrazů 
programu a využít skutečné zkušenosti účastníků a absolventů při jeho 
propagaci. Ta by kladla důraz na sdílení zkušeností, praktické informace, 
doporučení a varování, systém školení od vrstevníků i mentorů, lepší zapojení 
studentů ze zahraničí a posílení a profesionalizaci studentských organizací jako je 
Síť studentů programu ERASMUS. 
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