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Denne rapport undersøger, i hvilken udstrækning økonomiske eller andre 
hindringer afholder europæiske studerende fra at deltage i Erasmus-
programmet. Meget tyder på, at de største hindringer varierer betydeligt 
mellem de forskellige lande bortset fra de finansielle spørgsmål, som spiller en 
afgørende rolle for studerende overalt. Erasmus-deltagelse hænger nøjere 
sammen med de studerendes socio-økonomiske baggrund og styres snarere af 
individuelle præferencer og cost/benefit-overvejelser end af spørgsmål om 
prisoverkommelighed. Andre hindringer for Erasmus-deltagelse er problemer 
med anerkendelse af studieresultater, utilstrækkelige sprogkundskaber og 
forskellige personlige forpligtelser. 
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SAMMENDRAG 

Sigtet med undersøgelsen 

Siden EU’s Erasmus-program blev oprettet i 1987, har det gjort det muligt for over 2,2 
millioner studerende og 250.000 universitetsansatte at opnå mobilitet i Europa. I dag 
studerer og arbejder hvert år over 180.000 studerende i udlandet takket være Erasmus-
ordningen. Selvom et stadig voksende antal studerende deltager i programmet, er 
deltagelsesraten stadigvæk under 4 % i de fleste lande. Endvidere er antallet af deltagere i 
adskillige lande stagneret eller endda faldet. 
 
Formålet med denne undersøgelse er at se på de økonomiske og andre eventuelle 
hindringer, der måtte afholde studerende fra at deltage i Erasmus, og at drage 
konklusioner om, hvordan det vil være muligt at øge deltagelsen. Følgende væsentlige 
spørgsmål besvares i undersøgelsen:  
 

 Hvad er den nuværende situation med hensyn til studerendes mobilitet og især 
Erasmus-deltagelse i de forskellige europæiske lande?  

 I hvor vid udstrækning afholder de finansielle hindringer studerende fra at 
deltage i Erasmus-programmet?  

 I hvor vid udstrækning er Erasmus-programmet tilgængeligt for studerende fra 
alle socioøkonomiske grupper? 

 Hvilke andre faktorer, såsom personlig motivation, bevidsthed, betingelser 
knyttet til Erasmus-stipendier og sammenlignelighed mellem systemer for højere 
uddannelse, indvirker på Erasmus-deltagelsen? 

 Hvilke finansielle mekanismer og andre initiativer vil kunne øge antallet af 
Erasmus-studerende i fremtiden? 

 
Analysen er baseret på tre informationskilder: En skrivebordsundersøgelse, en 
spørgeundersøgelse blandt studerende og studier af nogle enkelttilfælde (”case studies”). I 
Skrivebordsundersøgelsen sammenholdes oplysninger fra eksisterende rapporter og data. 
Vi gennemførte en spørgeundersøgelse blandt Erasmus-studerende og studerende, der ikke 
har deltaget i Erasmus, for at finde frem til deres motiver for at deltage i Erasmus-
programmet samt de hindringer, der stillede sig i vejen for deres deltagelse. Denne 
spørgeundersøgelse blev gennemført i de syv lande, der udviser de største forskelle med 
hensyn til de økonomiske barrierer (høje/lave), og niveau for Erasmus-deltagelse 
(højt/lavt). Det samlede resultat omfatter 21.145 besvarelser, hvoraf 8.697 blev givet af 
studerende, der ikke har deltaget i Erasmus, og 12.448 fra Erasmus-studerende. Grundige 
studier af enkelttilfælde blev gennemført i fire lande: Formålet med dem er at verificere 
resultaterne og finde frem til eventuel god praksis. 
 
Ved mange tidligere undersøgelser har man forsøgt at kortlægge hindringerne for 
deltagelse i Erasmus. Denne undersøgelse sammenholder resultater fra andre 
undersøgelser og vurderer deres konklusioner på baggrund af en ny spørgeundersøgelse 
blandt studerende. Endvidere beskæftiger de fleste undersøgelser af mobilitet sig med 
motivationsfaktorer og -hindringer, som de opleves af studerende, der har deltaget i 
mobilitetsprogrammer. Det er imidlertid også interessant at undersøge studerende, der 
ikke har deltaget i et mobilitetsprogram, og få indsigt i, hvad disse studerende opfatter som 
hindringer. Den nuværende spørgeundersøgelse blandt studerende uden for Erasmus 
tilfører derfor en vigtig merværdi til den viden, vi allerede har. Endvidere viser de 
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indgående undersøgelser af enkelte tilfælde nogle interessante nationale og institutionelle 
former for praksis, der yderligere styrker Erasmus-programmet. 

De væsentligste resultater angående deltagelsen i programmet 

Antallet af Erasmus-studerende er konstant vokset siden slutningen af firserne. I de sidste 
få år er der sket en særlig markant stigning, selv hvis man tager i betragtning, at det 
samlede antal af studerende er vokset i forbindelse med, at EU har fået nye 
medlemsstater. Den generelle andel af Erasmus-studerende varierer mellem 0,1 % og 
1,5 % af alle indskrevne studerende med undtagelse af Luxembourg, hvor deltagelsesraten 
overstiger 6 %. Deltagelsesraten tenderer til at være lavere i de nye medlemsstater, men 
antallet af tilmeldinger har tendens til at vokse hurtigst i disse lande, hvorved vi nærmer os 
en jævn fordeling. I visse ældre medlemsstater er deltagelsen i Erasmus stagneret eller 
endda faldet. 
 
De studerendes begrundelser for at deltage i programmet bunder hovedsagelig i ønsker om 
personlig udvikling: mulighed for at prøve at bo i udlandet, møde nye mennesker, opnå 
”bløde” færdigheder samt forbedre kendskabet til fremmedsprog. De fordele, man forventer 
at opnå med henblik på en fremtidig karriere, rangerer lavere i de private prioriteringer 
men spiller dog fortsat en væsentlig rolle for de fleste studerende. 
 
Erasmus-studerende kommer typisk fra højere socioøkonomiske grupper. Andre tendenser 
tyder på, at relativt flere Erasmus-studerende i de fleste lande oftere kommer fra 
traditionelle "akademiske" universiteter end fra alternative højere uddannelsesinstitutioner 
og oftere fra hovedstadsområder eller andre byer. Andelen af Erasmus-deltagere er højest 
blandt studerende inden for økonomi og samfundsvidenskaber og lavest inden for 
naturvidenskaber. Erasmus-studerende tenderer til at være yngre end gennemsnittet af 
studerende. 

Vigtigste resultater hvad angår økonomiske hindringer 

Økonomiske hindringer er den væsentligste faktor, der begrænser Erasmus-deltagelsen. 
57 % af studerende uden for Erasmus-programmet siger, at de ikke overvejer at studere i 
udlandet, fordi det er for dyrt, og 29 % af de studerende afviser Erasmus efter at have 
overvejet det, fordi det bidrag, der ydes, er utilstrækkeligt til at dække de udgifter, der er 
forbundet med deltagelse. 
 
Der er stor forskel på, hvordan og hvad de studerende opfatter som økonomiske hindringer 
i de forskellige lande. I de fleste lande er økonomiske hindringer noget, der i høj grad 
optager de studerende, selvom økonomiske hindringer i visse lande, navnlig Finland og 
Sverige, spiller en mindre rolle end andre spørgsmål. Ikke desto mindre er økonomiske 
begrænsninger i samtlige lande en af de faktorer, der står højest på listen over hindringer 
for studerendes mobilitet. 
 
De hindringer, som de studerende støder på, synes dog ikke at sænke andelen af deltagere 
på nationalt plan eller øge andelen af mobile studerende fra højindkomstfamilier. Det er 
ikke kun manglende pengemidler, der begrænser de studerende, men navnlig balancen 
mellem de forventede udgifter og de forventede fordele: Studerende investerer flere af 
deres egne ressourcer i de Erasmus-erfaringer, som de forventer at opnå direkte 
arbejdsmarkedsfordele af. Det er klart, at værdien af erfaringer med højere uddannelse fra 
udlandet er højere på arbejdsmarkeder, hvor færre akademikere har disse erfaringer. I takt 
med, at antallet af studerende med studieerfaringer fra udlandet vokser, falder den relative 
fordel ved disse udlandserfaringer derfor på arbejdsmarkedet. I de senere år er den 
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personlige økonomiske fordel på arbejdsmarkedet fra Erasmus-deltagelse faldet. Erasmus 
anses derfor i visse lande (især dem med den største andel af studerende i udlandet) ikke 
for at være en rationel investering i en fremtidig karriere men snarere en luksus, som det 
er bedst at undgå for studerende med begrænsede midler. 
 
Erasmus-studerende kommer typisk fra højere socioøkonomiske grupper. Denne tendens er 
særlig fremherskende i rige lande sammenlignet med mindre velstående lande i Europa. 
Dette afspejler formodentlig landespecifikke forskelle med hensyn til, hvordan man ser på 
Erasmus-programmet, afhængig af dets økonomiske gevinst for studerende i fremtiden, 
idet det enten giver "forbrugsfordele" eller "investeringsfordele". 
Det, der derfor kan afholde studerende fra lavere socioøkonomiske grupper fra at deltage i 
Erasmus, er derfor ikke et spørgsmål om adgang til direkte finansiering såsom studielån 
eller familieressourcer. Det er snarere deres følsomhed over for yderligere udgifter 
forbundet med en studieperiode i udlandet. 
 
I forbindelse hermed er det ikke kun den samlede størrelse af ydelsen, der påvirker de 
studerendes vilje til at deltage i Erasmus, men udtrykkeligt også de praktiske muligheder 
for at modtage finansiering i et fremmed miljø, herunder usikkerheden omkring hvilke 
omkostninger det kan medføre, den endelige størrelse af Erasmus-stipendiet og 
usikkerheden omkring overensstemmelsen mellem betalingsplanen og de tidspunkter, hvor 
omkostningerne opstår. 
 
Andre specifikke resultater omfatter følgende:  

 Der er stor forskel på, i hvilken udstrækning de adspurgte studerende oplever 
finansielle hindringer i de enkelte lande. I 5 ud af 7 lande er dette den mest 
alvorlige begrænsning, der afholder studerende fra at overveje at studere i 
udlandet; i to lande figurerer problemet blandt de tre øverste punkter i 
overvejelserne; 

 Selvom det er vanskeligt at give en sikker vurdering af antallet af potentielle 
mobile studerende, der ikke studerer i udlandet på grund af finansielle 
begrænsninger, anslår vi, at der er tale om mellem 980.000 og 1,5 millioner 
studerende. De finansielle begrænsninger er dog ikke de eneste barrierer for 
deltagelse, og selvom de økonomiske problemer blev løst fuldstændigt, er det 
sandsynligt, at en væsentlig andel af disse studerende ikke ville studere i 
udlandet af familiemæssige årsager eller på grund af personlige forhold. 

 Anerkendelse af studieresultater er også noget, der i høj grad optager 
studerende i næsten alle lande. Et gennemsnit på 34 % studerende oplyste, at 
bekymring for anerkendelse af uddannelsesresultater havde indflydelse på deres 
afgørelse om ikke at deltage i Erasmus, og i visse lande lå denne andel helt oppe 
på 60 %. Hertil kommer i adskillige lande frygten for, at problemer med 
anerkendelse af studieresultater vil forsinke den afsluttende eksamen og 
medføre yderligere omkostninger via akkumulerede studielån, kursusgebyrer 
og/eller forsinkede muligheder for at tjene penge. 

 Uddannelsesstøtteordningerne varierer betydeligt i Europa, hvad angår den 
relative størrelse af ydelser, lån og andre former for understøttelse og det 
samlede støtteniveau. Resultaterne tyder på, at de studerende, der råder over 
en uafhængig indtægtskilde (generelle ydelser), oplever de finansielle barrierer 
for deltagelse i Erasmus som mindre væsentlige. Der er ikke nogen tydelig 
forbindelse mellem behovsbaseret støtte gennem nationale ordninger og den 
socioøkonomiske fordeling af Erasmus-studerende. 

 De midler, der er til rådighed for studerendes mobilitet, varierer betragteligt 
mellem de forskellige lande men synes at stå i et positivt forhold til Erasmus-
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deltagelsen. Det er ikke klart, hvorvidt det er den yderligere finansiering, der 
tilskynder til deltagelse, eller om finansieringen signalerer, at internationalisering 
er et vigtigt element af den nationale dagsorden for højere uddannelse. Hvor 
internationalisering ses som en væsentlig del af universiteternes aktiviteter, kan 
de studerende føle sig mere "presset" til at blive mobile. 

Vigtigste resultater, hvad angår andre potentielle hindringer 

Finansielle hindringer er ikke det eneste vigtige aspekt, der indvirker på Erasmus-
deltagelsen. Fire andre slags potentielle hindringer for Erasmus-deltagelse kan 
identificeres: Betingelserne for at deltage i Erasmusprogrammet, foreneligheden mellem de 
højere uddannelsessystemer, manglende viden om programmet samt personlige faktorer. 
 
De studerende tilkendegav en høj interesse i muligheden for at studere i udlandet. Kun 
24 % af alle studerende uden for Erasmus gav udtryk for, at de ikke var interesserede i et 
studieprogram i udlandet. Samtidig var der tre aspekter, der optog de studerende, hvad 
angår deltagelse i et studieprogram i udlandet, nemlig spørgsmål om anerkendelse, 
kendskab til fremmedsprog og personlige forhold, der begrænsede deres mobilitet i bredere 
forstand. 
 
Resultaterne hvad angår disse øvrige potentielle hindringer var følgende:  

 Udover de finansielle spørgsmål viser vigtigheden af andre potentielle hindringer 
et stærkt nationalt præget variationsmønster. 

 De studerende gav udtryk for, at anerkendelse af studieresultater er den 
væsentligste faktor, der ville kunne motivere dem til at deltage i et 
studieprogram i udlandet (66 % var enige heri), mens 62 % foreslog højere 
Erasmus-stipendier, og 62 % tilkendegav, at de ønskede at kunne vælge et 
værtsuniversitet uden for de institutioner, der figurerede på listen over mulige 
valg. 

 41 % af de studerende gav udtryk for, at de i hvert fald delvis afholdt sig fra at 
studere i udlandet på grund af begrænsede fremmedsprogskendskab. Procentdelen 
varierer mellem 34 % og 62 % mellem de enkelte lande. 

 Blandt studerende uden for Erasmus-programmet var personlige forhold og 
familieårsager, der indskrænkede deres bredere mobilitet, en (meget) stor 
hindring for næsten halvdelen af de studerende (46 %), idet denne andel 
varierede mellem 36 % og 58 % i de enkelte lande. Disse faktorer havde mest 
indflydelse for dem, der ikke for alvor havde overvejet at deltage i Erasmus-
programmet, mens Erasmus-studerende og studerende, der havde overvejet at 
deltage i Erasmus, oplyste, at dette ikke udgjorde nogen særlig stor hindring. 

 Relativt få studerende nævnte stor konkurrence om ydelserne som en hindring. 
Samtidig tilkendegav 6 % (3 %- 13 % alt efter hvilket land) af de studerende, at 
de ikke deltog i Erasmus-programmet, fordi deres ansøgning var blevet afslået, 
og mente, at der var behov for flere stipendier. 

 Information om programmet er fortsat et problem for visse studerende. 53 % af 
respondenterne oplyste, at mere information ville have fået dem til at deltage. 
Derimod oplyste kun 16 % af de deltagende studerende, at de var stødt på 
problemer på grund af informationsmængden om programmet. 

 Ca. 35 % af alle Erasmus-studerende mente, at den administrative byrde var en 
væsentlig vanskelighed, men samtidig så kun 16 % af de studerende de 
administrative krav som værende en (meget) væsentlig grund til at afholde sig 
fra at deltage. 
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 Erasmus-programmets image synes i højere grad at være "socialt" end 
"akademisk". Mens Erasmus-programmet måske tiltrækker visse grupper af 
studerende, kan det være mindre attraktivt for studerende, der er interesserede 
i mere målbevidste akademiske erfaringer. 

 I gennemsnit var omkring en tredjedel af de studerende optaget af det 
begrænsede udvalg af værtsinstitutioner. I nogle lande var dette spørgsmål en 
af de væsentlige kilder til skepsis, idet i alt 61 % af de studerende var enige om, 
at et bredere udvalg af værtsinstitutioner ville motivere dem til at deltage i 
programmet. 

 Ca. en tredjedel af de Erasmus-studerende oplevede vanskeligheder på grund af 
usikkerhed omkring uddannelsessystemet i udlandet (34 %) og manglende 
integration/kontinuitet mellem studieemner hjemme og i udlandet (33 %). 
Usikkerheden med hensyn til kvaliteten af uddannelsen i udlandet var lidt lavere 
(23 %) 

 Nogle spørgsmål viste sig at være relativt uvæsentlige for de studerende: Meget 
få studerende fandt studieprogrammet enten for langt (3-11 %) eller for kort (8-
26 %). Ansvar i forbindelse med arbejde i hjemlandet var den mindst alvorlige 
hindring. Mangel på studieprogrammer på engelsk i udlandet og manglende 
støtte, hvad angår service for de studerende, var et mindre problem. 

 De fleste af disse hindringer er af større betydning for bachelorstuderende end 
for masterstuderende, men deres relative vigtighed er fortsat den samme. 

Henstillinger 

På grundlag af disse resultater fremsætter denne rapport følgende henstillinger: 

A. Henstillinger vedrørende økonomiske hindringer 
 Erasmus-programmet er vellykket, og rapporten konstaterede, at der var stor 

efterspørgsel, der ikke kunne imødekommes. I lyset heraf er der alvorligt behov 
for flere Erasmus-stipendier. 

 Der er betragtelige nationale forskelle, hvad angår de alvorligste hindringer for 
Erasmus-deltagelse: Det er vigtigt at tilpasse de politiske henstillinger til de 
landespecifikke situationer og søge landespecifikke løsninger på hjemlige problemer. 
Ifølge denne rapport (især skrivebordsundersøgelsen) foreligger der relativt få 
analyser af andelen af Erasmus-deltagelse på nationalt plan. En sådan national 
forskning ville give et væsentligt fingerpeg om interne politikinstrumenter (f.eks. 
nationale agenturer og institutioner, der specifikt tager sigte på de grupper af 
studerende, der deltager mindst). 

 Et særligt problem, der opstår i forbindelse med de mekanismer, der findes i 
øjeblikket, er, at ”succesrige” lande (dvs. lande med et højt deltagelsesniveau) 
lider under deres succes på grund af faste Erasmus-budgetter. Disse lande må 
enten a) skuffe en stor gruppe af studerende; b) skære ydelserne til de enkelte 
studerende ned; eller c) afsætte supplerende nationale midler. Det anbefales, at 
der træffes foranstaltninger på europæisk plan for at undgå at straffe for megen 
succes. Det ville bidrage til løsningen af dette problem, hvis der blev stillet flere 
midler til rådighed for lande med høj deltagelse eller for lande, hvor 
efterspørgslen er væsentligt højere end ydelserne kan dække. En alternativ 
politisk tilgang ville være at skabe en Erasmus-reservefond, der trækker midler 
tilbage fra lande, der ikke fuldt ud har opbrugt deres budget, og omdirigere dem 
til lande, der har flere ansøgninger, end de kan imødekomme. 
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 Det vil ikke være muligt at kræve større bidrag fra de studerende. De 
økonomiske fordele ved Erasmus-deltagelsen har været faldende, mens de 
individuelle økonomiske omkostninger ved højere uddannelse (kursusgebyrer, 
afhængighed af studielån) er vokset. I betragtning af, at gevinsten ved at 
studere i udlandet er faldende, og Erasmus-stipendiet ikke står i forhold til de 
faktiske udgifter, der opstår under et studieophold i udlandet, er der begrænset 
vilje hos de studerende til at investere deres egne ressourcer i en aktivitet med 
uvisse omkostninger, der ikke bringer nogen væsentlig gevinst for 
arbejdsmarkedet og ofte er forbundet med problemer med anerkendelse. 

 Erasmus-studerende har identificeret en række langsigtede fordele, der 
udspringer af deres studier i udlandet, herunder kvalifikationer, der kan 
overføres, erhvervede sprogkundskaber og en holdningsmæssig udvikling, der 
kunne ændre på de studerendes cost/benefit-regnskab, og især øge viljen til at 
studere/arbejde i udlandet for at kunne erhverve disse fordele. I forbindelse med 
fremme af Erasmus skal der rettes mere opmærksomhed imod disse langsigtede 
fordele. 

 Brugen af direkte private investeringer for studerende i Erasmusprogrammet er 
ikke muligt, men der kunne tilskyndes yderligere til bidrag fra modtagende 
virksomheder og andre instanser, der er involveret i Erasmus-praktik. Der er 
væsentlig mulighed for at øge antallet af praktikpladser inden for rammerne af 
Erasmus i betragtning af de klare fordele for studerende (til trods for visse 
administrative komplikationer) og deltagende virksomheder. 

 Tidligere forskning har fremhævet, at den socioøkonomiske baggrund ikke er 
den vigtigste barriere, der indvirker på deltagelsen i Erasmus, selvom den spiller 
en vis rolle. I forbindelse med overvejelserne af, hvilke politikker der vil være de 
mest effektive, vil der være bedst mulighed for at tilgodese behovene for 
studerende med en mindre fordelagtig baggrund på nationalt plan (et nationalt 
studiestøttesystem), eventuelt ved at trække på ressourcer fra de enkelte højere 
uddannelsesinstitutioner. Mange studiestøtteordninger har allerede mekanismer 
for studerende med en dårligere baggrund, og det kan derfor frygtes, at 
Erasmus-mekanismerne vil skabe mere bureaukrati og mindske 
gennemsigtigheden. 

 Der er geografisk bestemte forskelle i deltagelsesraterne; mindre udviklede 
regioner og landdistrikter har typisk lavere deltagerantal end storby- og 
hovedstadsområder. Dette er navnlig tilfældet for de mindre gunstigt stillede 
regioner, der ikke har store forskningsuniversiteter men små specialiserede 
institutioner, højskoler og universiteter for anvendt videnskab. Der er klart 
mulighed for at bruge de europæiske strukturfonde til at øge deltagelsen i 
støtteberettigede regioner. Den dynamik, der bunder i manglen på lige 
muligheder, er ikke helt klar, og derfor kræver det en mere indgående 
undersøgelse af disse problemer og uligheder, inden der sættes ind med politisk 
handling. 

 Undersøgelsen har afdækket visse finansielle/administrative hindringer, især 
omkring betalingsprocedurer. Der er grund til at overveje forskudsbetaling i 
betragtning af de problemer, som sen udbetaling kan medføre, og der skal være 
større gennemsigtighed omkring størrelsen af ydelserne. Der skal gives mere 
information om de relative bruttoomkostninger for en studieperiode i udlandet i 
forhold til de ydelser, der kan stilles til rådighed. 

 Et særligt anliggende var tilrådighedsstillelse af oplysning om 
samfinansieringsmuligheder i de enkelte lande og institutioner. Studerende har 
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oplyst, at denne information manglede og/eller ikke var tilstrækkelig 
gennemskuelig. Det same argument gælder for muligheden for at overføre 
nationale/institutionelle/andre ydelser og lån. Dette er et vigtigt bidrag til at 
overvinde de finansielle begrænsninger for deltagelse i Erasmus-programmet, 
men ikke alle studerende synes at være bevidste om disse muligheder. 

 Anerkendelse af studieresultater og overførsel af disse er fortsat et yderst vigtigt 
spørgsmål og er generelt den hindring, der kommer lige bagefter de finansielle 
problemer. De to spørgsmål er tæt forbundne indbyrdes, eftersom manglende 
anerkendelse kan føre til en længere studieperiode, der medfører flere 
omkostninger. Det frygtes, at Bologna-processen endnu ikke har taget effektivt 
fat på de problemer med anerkendelse, som både individuelle studerende i 
udlandet og eksamensmyndighederne står overfor, når de skal anerkende 
resultater, som deres egne studerende har erhvervet andre steder.  

 Der er mulighed for at øge deltagelsen gennem brugen af Erasmus-ydelser i 
forbindelse med fælles og dobbelteksamensprogrammer (der tager fat på 
anerkendelsesspørgsmålet direkte), som omfatter en obligatorisk studieperiode i 
udlandet. Disse ordninger har den fordel, at de øger undervisernes mobilitet, 
reducerer misforståelser i forbindelse med undervisningen og uvidenhed og 
derved bidrager til forbedret mobilitet for studerende. 

B. Henstilling med hensyn til andre faktorer 
 Undersøgelsen har ikke vist særlige problemer med hensyn til den 

gennemsnitlige varighed af studieperioden i udlandet (6 måneder) på Erasmus-
ydelser. Der er store muligheder for at praktisere mobilitet af en lidt anden art, 
især for korte intensive programmer (1-3 uger), der omfatter studerende og 
lærere fra adskillige lande og institutioner, og som er rettet mod dem, der endnu 
ikke er sikre på fordelene ved en længere periode. 

 Der er mulighed for at åbne Erasmus for længere perioder i udlandet. Finansielle 
bevillinger betyder, at der er en afvejning af omkostningerne, der reducerer den 
samlede deltagelse (med færre studerende over længere perioder). 

 Praktikprogrammet blev opfattet som vellykket og ser ud til at være modent til 
udbredelse blandt studerende og arbejdsgivere, der deltager i 
praktikprogrammet under Erasmus. Dette vil øge den samlede deltagelse, især 
ved universiteter for anvendt videnskab, hvor ophold ofte er integreret i 
uddannelsesplanen. 

 Rapporten har afsløret potentiale for at løse visse mobilitetsproblemer uden for 
det højere uddannelsessystem. Det blev for eksempel vist, at studerende, der 
modtog oplysninger om muligheder for at studere i udlandet på et tidligere 
stadium i deres uddannelseskarriere, var mere ivrige efter at deltage i 
mobilitetsprogrammer. Der er mulighed for at udbrede mere information om det 
at studere i udlandet og de fordele, det kan give i form at kvalifikationer, der kan 
overføres, og sprogkundskaber i de senere faser af den videregående 
uddannelse. 

 Erasmus anses overalt som en succes, selvom omfanget af successen varierer 
mellem lande og aktører. Der er to alternative muligheder for at forbedre 
Erasmus' image. En mulig tilgang ville være at sikre, at Erasmus bevarer en 
homogen identitet for alle berørte parter, f.eks. gennem en 
europaomspændende informationsportal, der indeholder inklusiv information på 
europæisk, nationalt og institutionelt niveau. Denne kunne omfatte skabelsen af 
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ensartede introduktionskurser til Erasmus for studerende, der skal på udveksling 
eller har planer om at tage på udveksling. En anden tilgang ville være at 
acceptere en vifte af images og gøre brug af de indhøstede erfaringer fra 
deltagere og studerende for at fremme programmet, idet man understreger 
udveksling af erfaringer, praktiske oplysninger, gode råd om gøren og laden, 
mentorordninger, bedre integration af besøgende studerende og styrkelse og 
professionalisering af studenterorganer såsom Erasmus-netværket af 
studerende. 

 


