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A részvételi arány növelése az ERASMUS programban 
_________________________________________________________________________ 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A tanulmány célja 

1987-es kezdete óta az Unió ERASMUS programja több mint 2,2 millió diák és 250 000 
egyetemi oktató számára tette lehetővé az Európán belüli mobilitást. Jelenleg több mint 
180 000 diák tanul és él külföldön minden évben az ERASMUS programnak köszönhetően. 
Bár a programban részt vevő diákok száma évről évre nő, a részvételi arány a legtöbb 
országban még mindig 4% alatt van. Több országban is tapasztalható továbbá, hogy a 
részvételi arány nem növekszik, vagy egyenesen csökken. 
 
E tanulmány célja annak elemzése, hogy milyen pénzügyi vagy egyéb akadályok tartják 
vissza a diákokat az ERASMUS programban való részvételtől, valamint a levont 
következetések alapján javaslattétel a részvételi arány javítására. A tanulmányban az 
alábbi főbb kérdésekre adunk választ:  
 

 a diákmobilitást és különösen az ERASMUS programban való részvételt illetően 
mi a jelenlegi helyzet a különböző európai országokban;  

 mennyiben tartják vissza anyagi akadályok a diákokat az ERASMUS programban 
való részvételtől;  

 mennyire hozzáférhető az ERASMUS program a különböző társadalmi-anyagi 
helyzetű diákok számára; 

 milyen egyéb okok – mint például egyéni motiváció, tudatosság, az ERASMUS 
ösztöndíj feltételei és a felsőoktatási rendszerek átjárhatósága – befolyásolják az 
ERASMUS programban való részvételt; 

 milyen pénzügyi mechanizmusok vagy egyéb kezdeményezések révén növelhető 
a részvétel az ERASMUS programban. 

 
A tanulmány három fő információforrásra támaszkodik: elméleti kutatás, felmérés a diákok 
körében és esettanulmányok. Az elméleti kutatások a meglévő tanulmányok és adatok 
feldolgozását foglalják magukban. Felmérést végeztünk az ERASMUS- és nem ERASMUS-
diákok körében arról, hogy mi motiválja, vagy mi akadályozza őket az ERASMUS 
programban való részvételben. A felmérést hét olyan országban végeztük, ahol a 
feltételezett anyagi akadályok és az ERASMUS programban való részvétel a legnagyobb 
szórást (legmagasabb/legalacsonyabb) mutatja. A mintavétel 21 145 választ tartalmaz, 
amelyből 8697 nem ERASMUS-diáktól, 12 448 pedig ERASMUS-diáktól származik. Részletes 
esettanulmányokat négy országban folytattunk. Ezek célja az eredmények összevetése és 
az alkalmazott helyes gyakorlatok megismerése volt. 
 
Több korábbi tanulmány elemezte az ERASMUS programban való részvétel előtti 
akadályokat. Ez a tanulmány más tanulmányok eredményeit összegezve összeveti 
következtetéseiket a friss diákfelmérésekkel. A mobilitásra vonatkozó legtöbb tanulmány a 
motivációt és az akadályokat a mobilitásban részt vevő diák szemszögéből elemzi. 
Ugyanilyen releváns azonban azoknak a diákoknak a szemszögéből is vizsgálni az 
akadályokat, akik mobilitási programban még nem vettek részt. A nem ERASMUS-diákok 
körében végzett felmérés ezért jelentős hozzáadott értéket képvisel ebben a 
tanulmányban. A részletes esettanulmányok az ERASMUS program további megerősítését 
szolgáló érdekes nemzeti és intézményi gyakorlatokra derítenek fényt. 
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„B” Tematikus osztály: Strukturális és kohéziós politikák 
_________________________________________________________________________ 
 
A programban való részvételre vonatkozó alapvető megállapítások 

Az ERASMUS-diákok száma az 1980-as évek végétől kezdve folyamatosan emelkedett. Az 
elmúlt években az emelkedés még az Unióba újonnan belépő tagállamok miatt 
megnövekedett diáklétszám figyelembe vételével is különösen meredek volt. Az ERASMUS 
programban részt vevő diákok összaránya az összes beiratkozott diák 0,1%-a és 1,5%-a 
között mozog, kivéve Luxemburgban, ahol a részvételi arány meghaladja a 6%-ot. A 
részvételi arány az új tagállamokban általában alacsonyabb, azonban a részvételi trendek 
növekedése ezekben az országokban gyorsabb, így az összmutatók kiegyenlítődnek. 
Néhány régi tagállamban a részvételi arány stagnál, vagy egyenesen csökken. 
 
A diákok elsősorban személyes fejlődés céljából jelentkeznek a programba: ilyen cél lehet a 
külföldön élés, új ismeretségek kötése, a személyes készségek (soft skills) fejlesztése és a 
nyelvismeret javítása. A karrier szempontjából várható előnyök az egyéni rangsorokban 
elég alacsonyan szerepelnek, de azért a legtöbb diák számára fontos helyet foglalnak el. 
 
Az ERASMUS-diákok általában magasabb társadalmi-anyagi helyzetű csoportokból 
érkeznek. Egy másik jellegzetes trend, hogy a legtöbb országban az ERASMUS-diákok 
többsége általában hagyományos egyetemekről érkezik, nem pedig alternatív felsőfokú 
intézményekből, és mindig több a fővárosi, mint a vidéki diák. Az ERASMUS részvételi 
arány a közgazdaságtant és társadalomtudományokat hallgató diákok között a 
legmagasabb, és a természettudományokat hallgató diákok között a legalacsonyabb. Az 
ERASMUS-diákok általában fiatalabbak, mint az átlagos diák. 

Az anyagi akadályokra vonatkozó alapvető megállapítások 

Az ERASMUS programban való részvételt legtöbbször anyagi jellegű akadály nehezíti. A 
nem ERASMUS-diákok 57%-a véli úgy, hogy külföldön tanulni túl drága, és a diákok 29%-a 
azért veti el az ERASMUS program lehetőségét, mert az ösztöndíj nem elegendő a 
felmerülő költségek fedezésére. 
 
Országról országra igen eltérő, hogy a diákok az anyagi akadályokat mennyire tartják 
súlyosnak. A legtöbb országban a diákok az anyagi akadályokat igen jelentősnek tartják, 
bár vannak olyan országok, nevezetesen Finnország és Svédország, ahol az anyagi 
akadályokkal kapcsolatos aggályok más problémákhoz képest viszonylagosan csekélyebb 
súlyúak. Az anyagi kötöttségek mindenesetre az összes országban a diákok mobilitással 
kapcsolatos első három aggálya közé tartoznak. 
 
Úgy tűnik azonban, hogy az érzékelt akadályok miatt nem csökken a nemzeti részvételi 
arány, illetve nem magasabb a jobb anyagi háttérrel rendelkező diákok aránya a mobilitási 
programban. Nem csak a pénzhiány tartja vissza a diákokat, hanem különösen a várt 
kiadások és a remélt haszon közötti egyenlőtlenség. A diákok hajlandók több saját forrást 
fektetni az ERASMUS tapasztalatgyűjtésbe akkor, ha közvetlen foglalkoztatási előnyt 
várnak tőle. Egyértelmű, hogy a külföldi felsőoktatási tapasztalat értéke magasabb az olyan 
munkaerőpiacokon, ahol kevesebb egyetemet végzett fiatal rendelkezik ilyen tapasztalattal. 
Minél több tehát a külföldi tanulmányi tapasztalattal rendelkező diák száma egy adott 
területen, annál kevesebb relatív előnyt jelent ez a külföldi tapasztalat a munkaerőpiacon. 
Az elmúlt években az ERASMUS-ban való részvétel anyagiakban mérhető munkaerő-piaci 
előnye folyamatosan csökkent. Ebből következően néhány országban (nevezetesen ott, 
ahol a külföldi tanulmányi tapasztalat aránya a legmagasabb) az ERASMUS-t már nem 
tekintik a karrierbe való megtérülő befektetésnek, inkább csak egy olyan luxusnak, amelyet 
a csekély anyagiakkal rendelkező diáknak jobb elkerülnie.  
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A részvételi arány növelése az ERASMUS programban 
_________________________________________________________________________ 

 
Az ERASMUS-diákok általában magasabb társadalmi-anyagi helyzetű csoportokból 
érkeznek. Ez a tendencia különösen jól látható az Unió szegényebb és gazdagabb 
országainak összehasonlításakor. Az összehasonlítás tükrözi az ERASMUS programról 
alkotott felfogás országonkénti eltérését: mekkora a várható gazdasági megtérülés a diák 
számára („fogyasztói” vagy „befektetési” előnyök). 
 
Az alacsonyabb társadalmi osztályokból vagy rosszabb anyagi körülmények közül kikerülő 
diákok kedvét tehát nem a közvetlen anyagi források (diákhitel, családi támogatás) hiánya 
szegi, sokkal inkább a külföldi tanulmányok kapcsán felmerülő további költségek.  
 
Ennek kapcsán megjegyzendő, hogy a diákokat nem az ösztöndíj bruttó összege 
befolyásolja a részvételben, hanem kifejezetten az ismeretlen környezetben való 
tartózkodás gyakorlati vonzatai, ideértve a bizonytalanságot a felmerülő költségek 
tekintetében, az ERASMUS-ösztöndíj végleges összegét, valamint azt, hogy a kifizetések 
ütemezése nem feltétlenül esik egybe a költségek felmerülésével. 
 
Egyéb konkrét megállapításaink:  

 Országról országra igen eltérő, hogy a diákok az anyagi akadályokat mennyire 
tartják súlyosnak. Hétből öt országban ezek jelentik a külföldi tanulmányokat 
ellehetetlenítő legfontosabb akadályt; további két országban ez a probléma a 
három legjelentősebb között szerepel. 

 Bár nehéz megbízható becslésbe bocsátkozni azt illetően, hogy hány diák nem 
tanul külföldön anyagi okok miatt, egy megközelítő becslés szerint ez a szám 
980 000 és 1,5 millió között lehet. A részvételt azonban nem csak az anyagiak 
akadályozhatják, és ha teljes egészében meg is tudnánk oldani az anyagi 
kérdéseket, e diákok jelentős része családi vagy magánéleti okok miatt még 
mindig nem menne külföldre tanulni. 

 A kreditek befogadása szintén fontos szempont szinte az összes országban. A 
diákok átlagosan 34%-a jelezte, hogy a kreditelfogadás miatti aggályaik 
szerepet játszottak abban, hogy nem vettek részt az ERASMUS programban. 
Néhány országban ez az arány eléri a 60%-ot. Több országban ehhez még 
hozzájön az az aggály, hogy a kreditelfogadással kapcsolatos problémák miatt a 
diák nem tudja időben megszerezni a diplomát, és így további költségei 
(diákhitel, tandíj, és/vagy fizetéskiesés) keletkeznek. 

 Az ösztöndíjak, hitelek és egyéb támogatások viszonylagos arányát és az 
abszolút számokat illetően a diáktámogatási rendszerek egymástól erősen 
eltérnek Európa-szerte. Megállapításaink szerint ott, ahol a diákok független 
jövedelemforrással rendelkeznek (alanyi jogon járó ösztöndíjak), az ERASMUS 
programban való részvételnek az anyagiak nem képezik oly mértékben 
akadályát. Nincs egyértelmű összefüggés a rászorultság alapján megállapított 
nemzeti segélyek és a különböző társadalmi-anyagi hátterű ERASMUS-diákok 
aránya között. 

 A diákmobilitás céljára rendelkezésre álló források országonként jelentősen 
különböznek, de úgy tűnik, a részvételi arányra pozitívan hatnak. Nem tisztázott, 
hogy a kiegészítő támogatás ösztönzi-e a részvételt, vagy hogy a forrás 
elérhetősége maga azt az üzenetet közvetíti, hogy a nemzetköziség a nemzeti 
felsőoktatási terv egy fontos részét alkotja. Ahol a nemzetköziséget az egyetemi 
élet fontos részének tekintik, a diákok inkább „kényszerítve” érzik magukat a 
mobilitásra. 
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_________________________________________________________________________ 
 
Az egyéb lehetséges akadályokra vonatkozó alapvető megállapítások 

Az anyagiak nem az egyetlen meghatározó tényező az ERASMUS programban való 
részvételt illetően. Az ERASMUS programban való részvételt hátráltató további négy 
akadálycsoportot tártunk fel: az ERASMUS ösztöndíj feltételei, a felsőoktatási rendszerek 
átjárhatósága, a programot illető ismeretek hiánya és személyes okok.  
 
A diákok általában élénken érdeklődnek a külföldi tanulási lehetőségek iránt. A nem 
ERASMUS-diákok pusztán 24%-a nyilatkozott úgy, hogy nem érdekli őket a külföldi tanulás 
lehetősége. A külföldi tanulmányokat illetően ugyanakkor a diákok három fő aggályt 
vetettek fel: a tanulmányok elismerése, nyelvismeret, és a nagyobb mérvű mobilitást 
korlátozó személyes kapcsolatok. 
 
Ezeket a lehetséges akadályokat illetően konkrétan az alábbi megállapításokra jutottunk:  

 Az anyagiakon túlmenően felmerülő egyéb akadályok jelentősége országonként 
jelentősen eltér. 

 A diákok szerint a kreditek befogadása a legfontosabb tényező, amely 
ösztönözné őket a külföldi tanulmányokban való részvételre (66%), míg 62% 
úgy vélte, hogy nagyobb összegű ERASMUS-ösztöndíjra lenne szükség, és 62% 
szeretett volna a választhatóktól eltérő fogadó egyetemre menni. 

 A diákok 41%-a vélte úgy, hogy legalábbis részben amiatt állt el a külföldi 
tanulmányoktól, mert nem beszéli elég jól a nyelvet. Ez az arány országonként 34% 
és 62% között mozog. 

 A nem ERASMUS-diákok majdnem fele (46%) – országonként 36% és 58% 
között – esetében a személyes és családi okok képeztek (igen) jelentős akadályt 
a mobilitás előtt. Ezek a tényezők azok számára voltak a legfontosabbak, akik 
nem fontolgatták komolyan az ERASMUS programban való részvételt, míg az 
ERASMUS-diákok és azon diákok számára, akik komolyan fontolóra vették a 
részvételt, ezek az akadályok nem voltak számottevőek. 

 Viszonylag kevés diák vélte úgy, hogy az ösztöndíjakért folyó versengés akadály 
lenne. Ugyanakkor a diákok 6%-a (országonként 3%–13%-a) jelezte, hogy azért 
nem vesz részt az ERASMUS programban, mert ösztöndíjkérelmét elutasították. 
Ebből következően több ösztöndíjra lenne szükség. 

 A program ismeretének hiánya továbbra is gondot jelent néhány diák számára. A 
válaszadók 53%-a jelezte, hogy ha több információ állt volna rendelkezésére, 
valószínűleg jelentkezett volna a programra. A részt vevő diákok közül viszont 
csak 16% nyilatkozott úgy, hogy nem állt elegendő információ rendelkezésére a 
program megismeréséhez. 

 Az ERASMUS-diákok körülbelül 35%-a vélte úgy, hogy az adminisztratív 
kötelezettségek túl terhesek, és 16% gondolta úgy, hogy az adminisztratív 
előírások (jelentős) szerepet játszottak abban, hogy nem vett részt a 
programban. 

 Az ERASMUS program imázsa inkább „közösségépítő”, mint „akadémikus” 
jellegű. Míg ez vonzerővel bírhat a diákok bizonyos csoportjai számára, az 
ERASMUS-t ez kevésbé vonzóvá teheti a komolyabb tanulmányi kihívásra vágyó 
diákok szemében. 

 Átlagosan a diákok körülbelül egyharmada fogalmazott meg kritikát amiatt, hogy 
a fogadó intézmények listája szűkös. Néhány országban azonban ez volt a 
legfőbb probléma. Itt a diákok 61%-a értett egyet abban, hogy a nagyobb 
választási lehetőség ösztönözné a részvételt. 
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 Az ERASMUS-diákok megközelítőleg egyharmadának támadtak nehézségei a 
külföldi oktatási rendszerrel kapcsolatos bizonytalanságok, valamint az otthon és 
a külföldön tanult tantárgyak közötti összeegyeztethetőség/folyamatosság 
hiánya miatt (33%). A külföldi oktatás minőségével kapcsolatos aggályok 
kevésbé voltak jelentősek (23%). 

 A jelek szerint néhány kérdés nem túl fontos a diákok számára: nagyon kevés 
diák vélte úgy, hogy a tanulmányi program túl hosszú (3–11%) vagy túl rövid 
(8–26%). A munkával kapcsolatos otthoni kötelezettségek jelentették a 
legkevésbé fontos akadályt. Az angol nyelvű tanulmányi programok és a diákok 
számára segítséget nyújtó szolgálatok hiánya kisebb probléma volt. 

 Az akadályok többsége a főiskolai (Bachelor), és nem az egyetemi (Master) 
szintű képzésben részt vevő diákok számára jelent nagyobb problémát, de 
viszonylagos fontosságuk egyforma. 

Ajánlások 

A fenti megállapítások alapján az alábbi főbb ajánlásokat tesszük: 

A. Az anyagi akadályokra vonatkozó ajánlások 
 Az ERASMUS program sikeres, és úgy véljük, jelentős – még kielégítésre váró – 

igény mutatkozik a programmal kapcsolatban. Ennek tükrében jelentős szükség 
van további ERASMUS-ösztöndíjakra. 

 Az ERASMUS programban való részvételt illetően országonként jelentős 
különbségek vannak a legfontosabb akadályok tekintetében. A szakpolitikai 
ajánlásokban az egyes országokra jellemző helyzetre kell összpontosítani és ezekre 
az egyedi problémákra kell megoldást találni. A tanulmányból (elsősorban az 
elméleti kutatásokból) az derül ki, hogy viszonylag kevés ország készített elemzést 
az ERASMUS részvételi arányairól. Az országonkénti elemzés jelentős 
iránymutatást tudna nyújtani a hazai szakpolitikai eszközök felhasználásához 
(például a nemzeti ügynökségek és intézmények külön azokra a diákokra tudnának 
összpontosítani, akik legkevésbé vesznek részt a programban). 

 A jelenlegi mechanizmusokból adódó egyik probléma az, hogy a „sikeres” 
országok (vagyis azok az országok, amelyekben magas a részvételi arány) a 
kötött ERASMUS-költségvetés folytán éppen a siker miatt rosszul járnak. Ezek az 
országok vagy a) csalódást kénytelenek okozni a diákok jelentős csoportjának, 
vagy b) csökkentik az egy diákra jutó ösztöndíj összegét, vagy c) nemzeti 
forrásokból kiegészítik az ösztöndíjat. Javaslatunk az, hogy a sikeresség 
büntetésének elkerülése érdekében európai szintű intézkedéseket kell bevezetni. 
A magas részvételi arányt mutató országoknak, illetve azoknak az országoknak, 
ahol a részvételi szándék jóval magasabb, mint a rendelkezésre álló ösztöndíjak, 
további forrásokat kellene biztosítani. Egy másik lehetséges szakpolitikai 
megközelítési mód az ERASMUS-tartalékalap létrehozása lenne, amely a 
költségvetést fel nem használó országoktól visszavett forrásokat elosztaná azok 
között az országok között, ahol sok a potenciális résztvevő. 

 A diákok saját anyagi hozzájárulására nem lehet építeni. Az ERASMUS 
programban való részvételből származó anyagi előny folyamatosan csökken, míg 
a felsőfokú tanulmányok költsége (tandíj, diákhitel) az egyén számára 
folyamatosan növekszik. Mivel a külföldön való tanulás előnyei egyre 
csökkennek, és az ERASMUS-ösztöndíj összege nem kötődik a külföldi 
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tanulmányok során felmerülő tényleges költségekhez, a diákok nem szívesen 
fektetnek be saját forrásokat olyan kevéssé meghatározható és előre nem 
látható költségekkel járó tevékenységbe, amely nyomán nem keletkezik 
számukra kézzelfogható előny a munkaerőpiacon, és még elismerési problémák 
is felmerülhetnek. 

 Az ERASMUS-diákok egy sor, külföldi tanulmányaikból származó hosszú távú 
előnyt tudtak megnevezni (otthon is alkalmazható készségek, nyelvismeret, 
viselkedésbeli fejlődés), amelyek megváltoztathatják a költség/haszon képletet 
és megnövelhetik a külföldi tanulmányok/munkavégzés iránti lelkesedést. Az 
ERASMUS program népszerűsítése során több figyelmet kell fordítani ezekre a 
hosszú távú előnyökre. 

 A diákok saját anyagi forrásaikból történő közvetlen hozzájárulása az ERASMUS 
programban való részvételhez nem reális elvárás, de az ERASMUS-diákokat 
fogadó vállalatok és egyéb szervezetek hozzájárulását továbbra is ösztönözni 
kell. Egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az ERASMUS program keretén belül 
biztosítható diákmunka-lehetőségek iránt, mivel ez – az adminisztratív kérdések 
ellenére – egyértelmű előnyökkel jár a részt vevő diákok és vállalatok részére. 

 Az előzetes kutatás kimutatta, hogy a társadalmi-anyagi háttér nem a 
legfontosabb részvételi akadály, bár kétségtelenül szerepet játszik. A 
leghatékonyabb megközelítési mód kiválasztásakor arra kell figyelemmel lenni, 
hogy a hátrányos helyzetű diákok helyzetét legjobban nemzeti szinten (a 
nemzeti diáksegélyező rendszerek révén), esetleg az egyes felsőoktatási 
intézmények forrásaira támaszkodva lehet kezelni. Sok diáksegélyező 
rendszerben már működinek hátrányos helyzetű diákokat segítő 
mechanizmusok, így felmerülhet az az aggály, hogy az ERASMUS szabályozása 
megkétszerezheti a bürokráciát és csökkentheti az átláthatóságot. 

 A részvételi arányokban térségbeli különbségek vannak. A legkevésbé fejlett 
régiókban és vidéken általában kisebb a részvételi arány, mint a városokban és a 
fővárosban. Ez különösen igaz a kevésbé kiemelt régiókban, ahol nincsenek nagy 
egyetemek, csak kisebb szakosodott intézmények, főiskolák vagy alkalmazott 
tudományokkal foglalkozó egyetemek. Egyértelműen hasznos lenne a 
strukturális alapokat felhasználni a részvétel növelésére a támogatható 
régiókban. Azonban az egyenlőtlenség dinamikája nem teljesen világos, és ezért 
a szakpolitikai fellépést megelőzően további részletes vizsgálatot kell folytatni e 
téren. 

 A tanulmány fényt derített néhány pénzügyi/adminisztratív akadályra, 
elsősorban a kifizetési eljárásokat illetően. A késedelmes folyósítás által okozott 
problémák miatt sok érv szól az előrefizetés mellett, és nagyobb átláthatóságra 
van szükség az ösztöndíjak összegét illetően. Megfelelőbb tájékoztatást kell 
továbbá nyújtani a külföldi tanulmányok során felmerülő bruttó költségek és a 
rendelkezésre álló ösztöndíj összegének viszonyáról. 

 Az egyik kiemelten aggályos terület az országokon és intézményeken belüli 
társfinanszírozási lehetőségekről szóló tájékoztatás. A diákok úgy nyilatkoztak, 
hogy ilyen jellegű információt nem kapnak és/vagy az nem eléggé érhető. 
Ugyanez vonatkozik a nemzeti/intézményi/egyéb ösztöndíjak és kölcsönök 
hordozhatóságára. Ezek az eszközök jelentős szerepet tölthetnének be az 
ERASMUS programban való részvétel anyagi akadályainak áthidalásában, de 
nem mindegyik diák van tudatában ezeknek a lehetőségeknek. 

 A kreditek befogadása és átvihetősége nagyon fontos kérdés, és az anyagi 
akadályok után a második legfontosabb probléma. A kettő szorosan kapcsolódik 
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egymáshoz, mivel a kreditek befogadásának hiánya a diákot a tanulmányok 
meghosszabbítására kényszerítheti, ami növeli a kiadásokat. Ezekkel az 
aggályokkal – a külföldön tanuló diákok, valamint a máshol szerzett kreditek 
befogadásával foglalkozó bizottságok számára a kreditbefogadással 
kapcsolatosan felmerülő kérdésekkel – a bolognai folyamat keretében még nem 
foglalkoztak kellőképpen. 

 A részvétel növelése érdekében érdemes lenne az ERASMUS-t bevonni a 
kötelező külföldi tanulmányokat előíró közös és kettős diplomaprogramokba 
(ahol kreditbefogadási ügyek közvetlenül merülnek fel). E programoknak az az 
előnye, hogy elősegítik az oktatói mobilitást, csökkentik az oktatással 
kapcsolatban felmerülő félreértéseket és ismerethiányt, és ezzel hozzájárulnak a 
diákmobilitás minőségének javulásához. 

B. Egyéb ajánlások 
 A tanulmány nem mutatott ki jelentős problémát az ERASMUS-ösztöndíjak 

átlagos külföldi tanulmányi idejével (6 hónap) kapcsolatban. Nagy lehetőségek 
rejlenek a kissé eltérő jellegű mobilitási formákban, különösen a több ország és 
intézmény diákjai és oktatói részvételével zajló rövid (1–3 hetes) intenzív 
programokban, amelyeket azoknak lehetne ajánlani, akik (még) nem bíznak egy 
hosszabb tanulmányút hasznában. 

 Az ERASMUS-t hosszabb külföldi tartózkodásra is fel lehetne használni. A 
pénzügyi keret azonban mindig megalkuvásra késztet, és itt ez a részvételi 
arány csökkentését jelentené (kevesebb diák hosszabb időszakra). 

 Az ERASMUS diákmunkaprogramja sikeresnek bizonyult, és úgy tűnik, megérett 
arra, hogy a diákok és munkáltatók körében tovább népszerűsítsék. Ezáltal 
növekedni fog a részvételi arány, elsősorban az alkalmazott tudományokat 
oktató egyetemek esetében, ahol a gyakornoki időszak gyakran előírás a 
tanmenetben. 

 A tanulmány fényt derített arra, hogy a mobilitási problémákra a választ olykor a 
felsőoktatási rendszeren kívül kell keresni. Kiderült például, hogy azok a diákok, 
akik tanulmányaik során már korábban is hallottak a külföldi tanulmányi 
lehetőségekről, nagyobb kedvet éreznek a részvételhez. Érdemes lenne a külföldi 
tanulmányutakról és azok tágabb értelemben vett hasznáról (otthon is 
alkalmazható készségek, nyelvismeret) a középiskolai oktatás vége felé 
tájékoztatást nyújtani. 

 Az ERASMUS programot összességében mindenhol sikeresnek tekintik, bár 
annak szintje országonként és érdekeltenként eltér. Az ERASMUS imázsának 
javítására két lehetőség kínálkozik: az egyik annak biztosítása, hogy az 
ERASMUS az összes érdekelt fél számára egységes képet mutasson, például egy 
európai szintű információs portál létrehozásával, ahol megtalálhatók lennének az 
európai, nemzeti és intézményi szintű információk. Létre lehetne hozni egységes 
„bevezető” ERASMUS-tanfolyamokat is azon diákok számára, aki 
csereprogramokra mennek vagy szándékoznak menni. A másik lehetőség, hogy 
elfogadjuk az imázs többféleségét, és a program népszerűsítése során 
hasznosítjuk a résztvevők és végzett diákok megélt tapasztalatait, hangsúlyt 
helyezve a tapasztalat- és információcserére, a „mit tegyél és mit nem”-re, a 
támogatói és mentorrendszerre, a látogatóban lévő diákok jobb integrációjára, 
valamint az ERASMUS diákhálózathoz hasonló diáktestületek erősítésére és 
intézményesítésére. 
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