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Sisukord: 
 
Selle uurimuse raames analüüsitakse, millisel määral saavad Euroopa 
üliõpilastele osaks seoses Erasmuse programmis osalemisega rahalised ja muud 
takistused. Kinnitust leidis asjaolu, et põhjused, mis takistavad Erasmuse 
programmis osalemist, on riigiti märkimisväärselt erinevad. Erandiks on 
rahalised küsimused, mis puudutavad üliõpilasi kõikjal. Erasmuse programmis 
osalemine on seotud üliõpilaste sotsiaal-majandusliku taustaga ja seda 
mõjutavad esmajoones pigem isiklikud eelistused ning kulude ja tuludega 
seotud kaalutlused kui rahaliste võimalustega seotud küsimused. Teiste tegurite 
hulka, mis takistavad Erasmuse programmis osalemist, kuuluvad nii 
ainepunktide tunnustamise probleem kui ka ebapiisav keeleoskus ja juba 
olemasolevad isiklikud kohustused. 
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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 

Uurimuse eesmärk 

ELi ERASMUSe programm on alates selle käivitamisest 1987. aastal võimaldanud Euroopa 
piires liikuv olla rohkem kui 2,2 miljonil üliõpilasel ja 250 000 ülikooli töötajal. Tänu 
ERASMUSEe programmile õpib ja töötab välismaal praegu igal aastal rohkem kui 180 000 
üliõpilast. Kuigi programmis osalevate üliõpilaste arv on pidevalt kasvanud, on enamikus 
riikides osalemise määr ikka veel alla 4%. Lisaks on mõnes riigis püsinud osalejate arv 
samal tasemel või isegi vähenenud. 
 
Uurimuse eesmärgiks on vaadelda lähemalt rahalisi ja teisi võimalikke põhjusi, mis võivad 
üliõpilastel ERASMUSe programmis osalemist takistada, ning teha järeldusi programmis 
osalemise suurendamise võimaluste kohta. Uurimuses leitakse vastused järgmistele 
kesksetele küsimustele:  
 

 Milline on üliõpilaste liikuvuse ja eelkõige ERASMUSes osalemise hetkeseis 
erinevates Euroopa riikides?  

 Millisel määral piiravad rahalised takistused üliõpilaste osalemist ERASMUSe 
programmis?  

 Millisel määral on ERASMUSe programm kättesaadav erineva 
sotsiaalmajandusliku olukorraga üliõpilastele? 

 Millised muud tegurid, nagu isiklik motiveeritus, teadlikkus, ERASMUSe 
stipendiumi tingimused ja kõrgharidussüsteemide ühituvus, mõjutavad 
ERASMUSe programmis osalemist? 

 Millised finantsmehhanismid ja muud algatused võiksid tulevikus suurendada 
ERASMUSe tudengite arvu? 

 
Analüüs lähtub kolmest teabeallikast, milleks on olemasolevate andmete uurimine, 
üliõpilaste seas läbi viidud uuring ja juhtumiuuringud. Olemasolevate andmete uurimine 
kujutab endast sünteesi andmete põhjal, mis on saadud juba varem tehtud uurimuste ja 
kogutud teabe põhjal. Viisime läbi uuringu nii ERASMUSe programmis osalenud kui ka 
selles mitteosalenud üliõpilaste seas, et küsida neilt ERASMUSe programmis osalemisega 
seotud motivatsiooni ja takistuste kohta. Uuring viidi läbi seitsmes riigis, kus esines kõige 
suurem erinevus tajutavate rahaliste takistuste (suurel määral ja vähesel määral) ja 
ERASMUSe programmis osaluse osas (kõrge ja madal osalusmäär). Lõplik valim koosnes 
21 145 vastusest, millest 8 697 vastust andsid ERASMUSe programmis mitteosalenud 
üliõpilased ja 12 448 ERASMUSe tudengid. Üksikasjalikud juhtumiuuringud viidi läbi neljas 
riigis ja nende eesmärgiks oli kontrollida seni saadud tulemusi ja teada saada võimalike 
heade tavade kohta. 
 
Ka on käsitlenud ERASMUSe programmis osalemist takistavaid asjaolusid paljud varasemad 
uuringud. Käesolevas uurimuses võetakse kokku teiste uurimuste tõestusmaterjal ja 
kinnitatakse neis esitatud järeldusi üliõpilaste seas tehtud uue uuringuga. Pealegi uurib 
enamik liikuvust käsitlevaid uurimusi rahvusvaheliselt liikuvate üliõpilaste tajutud 
motivatsioonitegureid ja takistavaid asjaolusid. Sama huvitav on aga uurida ka üliõpilasi, 
kes liikuvusprogrammis osalenud pole, ja saada rohkem teada programmis osalemist 
takistavatest teguritest. Seega annab kõnealune uurimus, mis viidi läbi ERASMUSe 
programmis mitteosalenud üliõpilaste seas, olulise lisaväärtuse juba olemasolevatele 
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teadmistele. Lisaks tutvustavad põhjalikud juhtumiuuringud huvitavaid siseriiklikke ja 
institutsionaalseid tavasid, mille abil saab ERASMUSe programmi veelgi tugevdada. 

Olulised tulemused programmis osalemise kohta 

ERASMUSe üliõpilaste arv on pidevalt kasvanud alates 1980ndate aastate lõpust. Mõne 
viimase aasta jooksul on kasv olnud eriti järsk, isegi kui seejuures arvesse võtta üliõpilaste 
koguarvu suurenemist uute liikmesriikide ELiga ühinemise järel. ERASMUSe programmis 
osalevate üliõpilaste üldine osakaal üliõpilaste koguarvust varieerub vahemikus 0,1% kuni 
1,5%, kus erandiks on Luksemburg osalemismääraga, mis ületab 6%. Osalemismäär 
kaldub olema madalam uutes liikmesriikides, kuid nendes riikides esineb ka tendents kõige 
kiiremaks osalemismäära kasvuks ja seega on kõnealused näitajad võrdsustumas. Mõnes 
vanemas liikmesriigis on ERASMUSes osalemise määr jäänud püsima samale tasemele või 
on isegi langenud. 
 
Üliõpilaste programmis osalemise põhjused on eelkõige seotud isikliku arenguga: võimalus 
elada välismaal, kohtuda uute inimestega, omandada nn pehmeid oskusi, kuid samuti 
võimalus täiendada võõrkeeleoskust. Eeldatav kasu tulevasele karjäärile jääb isiklike 
prioriteetide seas rohkem tahaplaanile, kuid on suurema osa üliõpilaste jaoks siiski oluline 
tegur. 
 
Esineb tendents, et ERASMUSe üliõpilased on pärit kõrgematest sotsiaalmajanduslikest 
kihtidest. Teised selged suunad toovad esile, et enamikes riikides on ERASMUSe üliõpilased 
võrdlemisi sagedamini pärit traditsioonilistest „akadeemilistest” ülikoolidest kui 
alternatiivsetest kõrgharidusasutustest ning pigem pealinna piirkonnast ja teistest 
linnadest. ERASMUSe programmis osalemise määr on kõige kõrgem majanduse ja 
sotsiaalteaduste üliõpilaste seas ning madalaim täppis- ja loodusteaduste üliõpilaste seas. 
ERASMUSe üliõpilased on sagedamini üliõpilaste keskmisest vanusest nooremad. 

Olulised tulemused rahaliste takistuste kohta 

Rahalised takistused on kõige olulisem tegur, mis piirab ERASMUSe programmis osalemist. 
57% ERASMUSe programmis mitteosalenud üliõpilastest väitsid, et välismaal õppimine on 
liiga kallis, ja 29% tudengitest olid ERASMUSe programmis osalemisest pärast selle 
kaalumist loobunud, sest antav toetus on osalemisega kaasnevate kulude katmiseks liiga 
väike. 
 
Ulatus, mil määral üliõpilased tajuvad rahalisi takistusi, on riigiti erinev. Enamikes riikides 
on üliõpilased rahaliste takistuste pärast väga mures, kuigi mitmes riigis, eriti Soomes ja 
Rootsis, on mure rahaliste takistuste pärast suhteliselt väiksem kui mure muude 
probleemide pärast. Sellest hoolimata on liikuvusega seotud rahalised takistused kõikides 
riikides üliõpilaste murede esikolmikus. 
 
Tundub siiski, et tajutud takistused ei vähenda osalemismäära riigi kohta ega suurenda 
kõrgema sissetulekuga perekondadest pärinevate üliõpilaste osakaalu liikuvate üliõpilaste 
seas. Üliõpilasi ei piira mitte ainult rahalised võimalused, vaid eelkõige eeldatavate kulude 
ja eeldatava kasu suhe: üliõpilased panustavad oma ressursse ERASMUSesse rohkem, kui 
nad eeldavad, et saavad programmis osalemisest otsest kasu tööturul. On selge, et 
välismaa kõrgkoolis õppimise kogemuse väärtus on suurem tööturul, kus on vähem sarnase 
kogemusega ülikooli lõpetanuid. Kui välismaal õppimise kogemusega üliõpilaste arv kasvab, 
väheneb sellega kaasnev suhteline tööturu eelis. Viimastel aastatel on ERASMUSE 
programmis osalemisest tulenev isiklik rahaline kasu tööturul vähenenud. Seega ei suhtuta 
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mõnes riigis (eriti neis, kus välismaal õppijate arv on kõige suurem) ERASMUSesse kui 
põhjendatud investeeringusse tulevase karjääri nimel, vaid seda nähakse pigem kui 
luksust, millest piiratud ressurssidega üliõpilased peaksid pigem loobuma. 
 
Esineb tendents, et ERASMUSe üliõpilased on pärit kõrgematest sotsiaalmajanduslikest 
kihtidest. Seda saab eriti täheldada jõukamates riikides, kui võrrelda neid Euroopa vähem 
jõukate riikidega. Tõenäoliselt kajastab see riikidele iseloomulikke erinevusi selle osas, 
kuidas ERASMUSe programmi suhtutakse sõltuvalt selle eeldatavast majanduslikust tulust 
üliõpilastele tulevikus „tarbimiseelise” või „investeerimistulu” näol. 
Seega ei ole madalamate sotsiaalmajanduslike kihtide üliõpilaste jaoks ERASMUSe 
programmis osalemist takistavaks teguriks otsese rahastamise küsimus, nagu õppelaenud 
või perekondlikud vahendid. Pigem on tegemist ettevaatlikkusega välismaal õppimise 
perioodiga kaasnevate lisakulutuste suhtes. 
 
Sellega seoses pole mitte ainult toetuse summa see, mis mõjutab üliõpilaste valmidust 
ERASMUSe programmis osalemiseks, vaid selgelt ka võõras keskkonnas õppimise ajal 
saadava rahastuse praktiline külg, sealhulgas ebakindlus kaasnevate kulude, ERASMUSe 
toetuse lõpliku suuruse ning kulutuste ja maksegraafiku ajalise kattuvuse suhtes. 
 
Teised konkreetsed tähelepanekud on järgmised:  

 Ulatus, mil määral uuringus osalenud üliõpilased tajusid rahalisi takistusi, oli 
riigiti märkimisväärselt erinev. 5 riigis 7st on see kõige olulisem piirang, mis 
takistab üliõpilastel välismaal õppimise kaalumist, 2 riigis oli see probleem 3 
kõige olulisema seas. 

 Kuigi usaldusväärse hinnangu andmine nende üliõpilaste arvu osas, kes oleksid 
potentsiaalselt liikuvad üliõpilased, kuid ei õpi välismaal rahaliste takistuste 
tõttu, on keeruline, jääb see arv hinnanguliselt 980 000 ja 1,5 miljoni vahele. 
Rahalised takistused ei ole siiski ainsad osalemist takistavad tegurid ja isegi kui 
lahendataks täielikult kõik rahalised probleemid, jääks ikkagi alles oluline osa 
tudengeid, kes ei soovi välismaal õppida perekondlike põhjuste ja isiklike suhete 
tõttu. 

 Ka ainepunktide tunnustamine on üliõpilaste jaoks oluline probleem peaaegu 
kõikides riikides. Keskmiselt 34% tudengitest märkisid, et kahtlused 
ainepunktide tunnustamise osas mõjutasid neid otsustama ERASMUSe 
programmis mitteosalemise kasuks, kusjuures selliste üliõpilaste osakaal ulatub 
mõnes riigis kuni 60%ni. Mõnes riigis lisandub siinkohal veel kartus, et 
ainepunktide tunnustamisega seotud probleemid võivad ülikooli lõpetamist edasi 
lükata ja kaasa tuua lisakulusid kogunenud õppelaenude, õppemaksude ja/või 
edasilükkunud töötasude näol. 

 Üliõpilaste rahalised toetussüsteemid erinevad Euroopas toetuste suhtelise 
suuruse, laenude ning muude toetuste ja toetuse üldise taseme osas 
märkimisväärselt. Tõestusmaterjalile tuginedes võib väita, et üliõpilased, kellel 
on sõltumatu sissetulekuallikas (üldstipendiumid), tajuvad ERASMUSe 
programmis osalemisega seoses vähem rahalisi takistusi. Riigisisese vajadusel 
põhineva abi ja ERASMUSe üliõpilaste sotsiaalmajandusliku jaotuse vahel puudub 
nähtav seos. 

 Üliõpilaste liikuvusele eraldatud rahalised vahendid erinevad riigiti 
märkimisväärselt, kuid näivad olevat positiivses seoses ERASMUSes 
osalemisega. Pole selge, kas programmis osalemist soodustab täiendav 
rahastamine või on rahastus märgiks, et kõrghariduse riiklikus tegevuskavas on 
rahvusvahelisuse edendamisel oluline roll. Kui liikuvuse edendamist peetakse 
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ülikooli tegevuste hulgas oluliseks, võivad üliõpilased tunda suuremat „survet” 
liikuvusprogrammis osalemiseks. 

Olulised tulemused teiste võimalike takistuste kohta 

Rahalised takistused ei ole ainus oluline külg, mis mõjutab ERASMUSe programmis 
osalemist. Välja saab tuua neli muud ERASMUSe programmis osalemist takistavate tegurite 
kogumit: ERASMUSe programmi tingimused, kõrgharidussüsteemide ühituvus, vähene 
teave programmi kohta ning isiklikud põhjused. 
 
Selgus, et tudengid on välismaal õppimise võimalusest väga huvitatud. Ainult 24% 
ERASMUSe programmis mitteosalenud üliõpilastest väitsid, et nad ei ole välismaal õppimise 
programmist huvitatud. Seejuures esines kolm probleemi, mis üliõpilastele välismaal 
õppimise programmi osas muret valmistasid, nimelt ainepunktide tunnustamine, 
võõrkeeleoskus ja isiklikud suhted, mis piiravad nende ulatuslikumat liikuvust. 
 
Konkreetsed tulemused nimetatud võimalike takistuste kohta olid järgmised:  

 Jättes kõrvale rahalised küsimused, erineb teiste võimalike takistuste olulisus 
riigiti ulatuslikult. 

 Üliõpilased väitsid, et ainepunktide tunnustamine on kõige olulisem tegur, mis 
motiveeriks neid välismaal õppimise programmis osalema (66% olid selle väitega 
nõus), samal ajal kui 62% pakkusid välja ERASMUSe toetuse määra 
suurendamist ja 62% tõid välja soovi valida vastuvõttev ülikool ülikoolide 
hulgast, mis ei ole osalevate kõrgharidusasutuste nimekirja kantud. 

 41% üliõpilastest väitsid, et neid on välismaal õppimise suhtes vähemalt osaliselt 
heidutanud piiratud võõrkeeleoskus. Selle protsendi määr varieerub riigiti ja jääb 
vahemikku 34% kuni 62%. 

 Ligi pooltel (46%) ERASMUSe programmis mitteosalenud üliõpilastest olid (väga) 
olulisteks ulatuslikumat liikuvust piiravateks takistusteks isiklikud suhted ja 
perekondlikud põhjused, kusjuures riigiti erines see näitaja vahemikus 36% kuni 
58%. Need tegurid olid kõige olulisemad üliõpilastele, kes ei olnud ERASMUSe 
programmis osalemist tõsiselt kaalunud, samal ajal kui ERASMUSE tudengid ja 
ERASMUSes osalemist kaalunud üliõpilased väitsid, et see ei ole eriti oluline 
takistus. 

 Võrdlemisi vähesed üliõpilased mainisid takistusena suurt konkurssi toetustele. 
Samas väitsid 6% (riigiti 3%–13%) tudengitest, et nad ei osalenud ERASMUSe 
programmis, sest nende toetuse avaldust ei rahuldatud, mis näitab selget 
vajadust suurema hulga toetuste järele. 

 Teave programmi kohta on mõne tudengi jaoks ikka veel probleem. 53% 
vastanutest tõid välja, et lisateave oleks neid veennud programmis osalema. 
Sellele vastupidiselt ainult 16% osalenud üliõpilastest märkisid, et neil esines 
probleeme programmialase teabe vähesuse tõttu. 

 Umbes 35% ERASMUSe tudengitest leidsid, et halduskoormus on arvestatav 
takistus, kuid samal ajal ainult 16% üliõpilastest suhtusid haldusnõuetesse kui 
(väga) olulisse põhjusesse, mis mõjutas neid programmis osalemisest loobuma. 

 ERASMUSe programmi kuvand näib olevat pigem „sotsiaalne” kui 
„akadeemiline”. Kuigi see võib köita mõnda teatud üliõpilaste rühma, võib 
ERASMUSe programm vähem huvi pakkuda tudengitele, kes huvituvad 
akadeemiliselt pingelisemast kogemusest. 
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 Keskmiselt kolmandik üliõpilastest tundsid muret vastuvõtvate 
kõrgharidusasutuste piiratud valiku pärast. Siiski oli see küsimus mõnes riigis 
üks kõige olulisematest muredest, kui küsitletud üliõpilastest 61% nõustusid, et 
suurem vastuvõtvate kõrgharidusasutuste valik oleks neid ajendanud 
programmis osalema. 

 Umbes kolmandik ERASMUSe tudengitest kogesid raskusi ebakindluse tõttu, 
mida põhjustasid välismaine haridussüsteem (34%) ning koduülikooli ja 
välisülikooli õppeainete integreerimise / järjepidevuse puudumine (33%). Muret 
välismaal pakutava hariduse kvaliteedi pärast esines mõnevõrra vähem (23%). 

 Ilmnes, et mõned probleemid olid üliõpilaste jaoks võrdlemisi tähtsusetud: väga 
vähesed tudengid leidsid, et õppeprogramm on kas liiga pikk (3–11%) või liiga 
lühike (8–26%). Töökohustused koduriigis olid kõige vähem olulisemaks 
takistuseks; ingliskeelsete õppeprogrammide vähesus välismaal ja toetuse 
puudumine õppuritele pakutavate teenuste osas oli samuti vähetähtis küsimus. 

 Suurem osa takistustest olid suuremad bakalaureuseõppe tudengite kui 
magistriõppe üliõpilaste jaoks, kuid nende suhteline olulisus jäi samaks. 

Soovitused 

Uurimuse tulemustele toetudes esitatakse järgmised soovitused. 

A. Soovitused rahaliste takistuste kohta 
 ERASMUSe programm on edukas, kuid uurimuse käigus selgus märkimisväärne 

rahuldamata nõudlus programmis osalemise järele. Seda arvesse võttes on 
vajadus ERASMUSe toetuste arvu suurendamise järele suur. 

 Kõige olulisemate ERASMUSe programmis osalemise takistuste osas esinevad riigiti 
olulised erinevused: soovitused tegevuspoliitika kohta peaksid vastama iga riigi 
olukorrale ning riigisisestele probleemidele tuleks otsida riigist lähtuvaid lahendusi. 
Uurimuse raames selgus (eelkõige olemasolevate andmete uurimisel), et 
ERASMUSe programmis osalemise määra on riikide tasandil võrdlemisi vähe 
analüüsitud. Riiklikud uurimused aitaksid märkimisväärselt suunata riigisisese 
poliitika teostajaid (nt riigiasutused ja institutsioonid, mis on keskenduvad just 
nendele üliõpilaste rühmadele, kes osalevad programmis kõige vähem). 

 Üks praegu kasutusel olevatest mehhanismidest tõstatuv probleem seisneb 
selles, et „edukad riigid” (st kõige kõrgema programmis osalemise määraga 
riigid) kannatavad oma edu tõttu, sest ERASMUSe eelarved on eelnevalt kindlaks 
määratud. Nende riikide võimalused on: a) valmistada pettumus suurele hulgale 
üliõpilastele; b) vähendada toetuse suurust ühe üliõpilase kohta või c) eraldada 
riigi poolt lisavahendeid. Soovitatav on rakendada meetmed Euroopa tasandil, et 
vältida taolist edu eest karistamist. Suurema hulga vahendite võimaldamine 
kõrge osalusega riikidele või nendele riikidele, kus nõudlus on toetusest 
märkimisväärselt suurem, aitaks selle probleemiga tegeleda. Alternatiivseks 
poliitiliseks lähenemisviisiks võiks olla ERASMUSe reservfondi loomine, mis 
võtaks vahendeid tagasi riikidelt, kes ei ole eelarvet täielikult ära kasutanud, ja 
jagaks selle uuesti välja riikidele, kellel seda ettenähtust rohkem vaja läheks. 

 Üliõpilastelt suurema rahalise osaluse küsimine ei ole teostatav. ERASMUSe 
programmis osalemisega kaasnev majanduslik kasu on langenud, samal ajal kui 
individuaalsed majanduslikud kulutused kõrgharidusele (õppemaks, sõltumine 
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õppelaenudest) on suurenenud. Kuna kasu välismaal õppimisest väheneb ja 
ERASMUSe toetus ei ole seotud välismaal õppimise perioodiga kaasnevate 
tegelike kulutustega, on piiratud üliõpilaste valmidus investeerida oma ressursse 
tegevusse, millega kaasnevad tunnustamise probleemid ning mille kindlaks 
määramata ja potentsiaalselt piiramata kuludega ei kaasne olulist kasu tööturul. 

 ERASMUSe tudengid on ära märkinud rea pikaajalisi hüvesid, mis nad välismaal 
õppimisest saanud on, sh edasiantavad oskused, keeleõpe ja hoiakute areng, 
mis võiksid ümber kujundada üliõpilaste kulude ja tulude arvestust ning eriti 
suurendada valmidust nende hüvede nimel välismaal õppida või töötada. 
ERASMUSe edendamisel tuleks rohkem tähelepanu pöörata just pikaajalistele 
hüvedele. 

 Otseste erainvesteeringute suunamine konkreetsetele üliõpilastele ERASMUSe 
programmiks ei ole teostatav, kuid ERASMUSe praktikaga seotud vastuvõtvate 
ettevõtete ja muude asutuste toetusi peaks veelgi enam julgustama. ERASMUSel 
on veel palju arenemisvõimalusi praktikakohtade arvu suurendamiseks, 
arvestades selget kasu üliõpilastele (hoolimata mõnest halduslikust probleemist) 
ja praktikas osalevatele ettevõtetele. 

 Eelmised uurimused on esile toonud, et sotsiaalmajanduslik taust ei ole kõige 
olulisem takistus, mis mõjutab ERASMUSe programmis osalemist, kuigi sellel on 
siiski oma roll. Kaaludes, milline poliitika oleks kõige tõhusam, tuleb arvestada, 
et ebasoodsast keskkonnast pärinevate üliõpilaste vajadustega on kõige parem 
tegeleda riiklikel tasanditel (riiklik üliõpilaste abiprogramm), toetudes võimaluse 
korral individuaalse kõrgharidusasutuse ressurssidele. Paljudel üliõpilaste 
abiprogrammidel on juba olemas ebasoodsamas olukorras olevate tudengite 
toetamise mehhanismid, mistõttu tuleb kanda hoolt selle eest, et ERASMUSe 
tasandi poliitikamehhanismid ei kopeeriks bürokraatiat ega vähendaks 
läbipaistvust. 

 Osalemismäär sõltub kohast ja on erinev; vähem arenenud piirkondades ja 
maapiirkondades on üldjuhul madalam osalemismäär kui suurlinna-aladel ja 
pealinnapiirkondades. Eriti kehtib see ebasoodsate tingimustega piirkondade 
kohta, kus ei asu mitte suured teadusülikoolid, vaid väikesed spetsialiseerunud 
kõrgharidusasutused ning rakenduskõrgkoolid. Kindlasti on vaja kasutada 
kõnealustes piirkondades programmis osalemise suurendamiseks Euroopa 
struktuurifonde. Siiski pole täielikult selge ebavõrdsuse dünaamika ja seega on 
vaja enne oluliste poliitiliste meetmete võtmist neid probleeme ja ebavõrdsust 
põhjalikumalt uurida. 

 Uurimus tõi päevavalgele mõned rahalised/halduslikud takistused, eriti maksete 
korraga seoses. Arvestades probleeme, mida hilised maksed võivad põhjustada, 
on tugevasti alust teha ettemakseid, ning ka toetuste määra suhtes peaks 
valitsema suurem läbipaistvus. Tuleks anda põhjalikumat teavet välismaal 
õppimise suhtelise kogumaksumuse kohta võrdluses kasutatava toetusega. 

 Eriliselt muret tekitavaks valdkonnaks oli teabe saamine kaasrahastamise 
võimaluste kohta eri riikides ja kõrgharidusasutustes. Üliõpilased tõid välja, et 
seda teavet ei olnud piisavalt ja/või see ei olnud piisavalt selge. Sama väide 
kehtib riiklike / kõrgkoolide / muude stipendiumite ja laenude ülekantavuse 
kohta. Tegemist on olulise panusega aitamaks üle saada ERASMUSe programmis 
osalemise rahalistest piirangutest, kuid mitte kõik üliõpilased ei näi nendest 
võimalustest teadlikud olevat. 
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 Ainepunktide tunnustamine ja ülekandmine on endiselt väga oluline küsimus ja 
on üldiselt pärast rahalisi probleeme teisel kohal. Arvestades, et ainepunktide 
tunnustamata jäämisega võib kaasneda pikem õppeaeg, mis omakorda 
suurendab lisakulusid, on need kaks probleemi omavahel selges seoses. 
Tuntakse muret, et Bologna protsess ei ole siiani märkimisväärselt käsitlenud 
ainepunktide tunnustamise küsimust, millega puutuvad kokku nii välismaal 
õppivad tudengid kui ka eksamikeskused, kelle ülesandeks on oma riigi 
tudengite poolt mujal tehtud ainepunktide tunnustamine. 

 Programmis osalemist saab suurendada, kasutades ERASMUSe toetust ühis- ja 
topeltkraadiõppe programmides (mille puhul on otseselt tegemist tunnustamise 
probleemiga), milles välismaal õppimise periood on kohustuslik. Nende skeemide 
eeliseks on õppejõudude liikuvuse edendamine, arusaamatuste ja teadmatuse 
vähendamine õppetöös ja seeläbi üliõpilaste paremale liikuvusele kaasaaitamine. 

B. Soovitused teiste tegurite kohta 
 Uurimus näitas, et välismaal õppimise keskmise ajaperioodiga (6 kuud) ei 

kaasnenud ERASMUSe toetuse osas märkimisväärseid probleeme. Palju on veel 
arenemisvõimalusi mõnevõrra teistsuguse loomuga liikuvusvõimaluste osas, 
pidades eriti silmas intensiivseid lühiprogramme (1–3 nädalat), milles osalevad 
üliõpilased ja õppejõud erinevatest riikidest ning kõrgharidusasutustest ja mis on 
suunatud neile, kes (veel) pole kindlad pikema perioodi kasulikkuses. 

 Olemas on võimalus pakkuda ERASMUSt pikemaks ajaks välismaale minekuks. 
Siiski tuleneb rahalistest piirangutest, et kompromiss kuludega vähendab üldist 
osalust (pikema perioodi puhul saab kaasata vähem tudengeid). 

 Praktikaprogrammi peeti edukaks ja sellest on abi, et propageerida ERASMUSe 
praktikavõimalusi tudengite ja tööandjate seas. See suurendab üleüldist 
osalemist, eriti rakenduskõrgkoolides, kus praktika on sageli õppekavaga seotud. 

 Uuring tõi välja võimaluse lahendada mõned liikuvusega seotud probleemid, mis 
tekivad väljaspool kõrgharidussüsteemi. Näiteks leidis tõestust, et üliõpilased, 
kes said teavet välismaal õppimise võimaluste kohta oma haridustee varasemas 
staadiumis, olid liikuvusprogrammides osalemisest rohkem huvitatud. Välismaal 
õppimise ja selle ulatuslikuma kasu, sh edasiantavate oskuste ja keeleoskuse 
kohta on vaja levitada rohkem teavet keskkooli vanemas astmes. 

 ERASMUSt peetakse üldiselt edukaks, kuigi edu määr erineb riikide ja 
sidusrühmade lõikes. ERASMUSe kuvandi parandamiseks on kaks 
valikuvõimalust. Üks lähenemine kindlustaks selle, et ERASMUSe olemus jääb 
kõikide seotud osapoolte jaoks ühetaoliseks, nt kasutades kõikide 
asjassepuutuvate osapoolte jaoks üleeuroopalist teabeportaali, kus on 
kõikehõlmav teave Euroopa, riigisiseste ja kõrgkooli tasandite kohta. See võiks 
hõlmata ühtsete kursuste „Sissejuhatus ERASMUSesse” loomist üliõpilastele, kes 
lähevad või kavatsevad vahetusüliõpilaseks minna. Teine lähenemine oleks 
leppida erinevate kuvandite olemasoluga ning kasutada programmi 
propageerimiseks osalejate ning programmis varem osalenute kogemusi, 
tõhustada kogemuste, praktilise teabe, soovituste ja hoiatuste jagamist, sõbra- 
või tuutoriprogramme, integreerida saabuvaid üliõpilasi paremini ning tugevdada 
ja muuta professionaalseks üliõpilasorganisatsioonid nagu ERASMUS Student 
Network (ERASMUSe üliõpilaste võrgustik). 

 


