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Dalyvavimo programoje ERASMUS sąlygų gerinimas 
_________________________________________________________________________ 
 

SANTRAUKA 

Studijos tikslas 

Nuo pat pradžios 1987 m., ES programa Erasmus sudarė mobilumo sąlygas daugiau nei 2,2 
mln. studentų ir 250.000 universitetų darbuotojų visoje Europoje. Šiuo metu kiekvienais 
metais daugiau nei 180.000 studentų programos ERASMUS pagalba studijuoja ir dirba 
užsienyje. Nors šioje programoje dalyvaujančių studentų skaičius nuolat auga, dalyvavimo 
koeficientas daugumoje šalių vis dar yra mažesnis nei 4 %. Be to, kai kuriose šalyse 
dalyvavimo koeficientas nedidėjo arba net mažėjo. 
 
Šios studijos tikslas yra išnagrinėti finansines ir kitas galimas kliūtis, trukdančias studentų 
dalyvavimui programoje Erasmus bei pateikti išvadas kaip pagerinti dalyvavimo sąlygas. 
Studijoje atsakoma į šiuos pagrindinius klausimus:  
 

 Kokia yra dabartinė studentų mobilumo, o ypač dalyvavimo programoje Erasmus  
skirtingose Europos šalyse padėtis?  

 Kokiu mastu finansinės kliūtys trukdo studentams dalyvauti programoje Erasmus 
?  

 Kokiu mastu programa Erasmus  yra prieinama studentams iš visų socialinių bei 
ekonominių grupių? 

 Kokie kiti faktoriai (asmeninė motyvacija, informuotumas, sąlygos gauti Erasmus 
stipendiją ir aukštojo mokslo sistemų suderinamumas) turi poveikio dalyvavimui 
šioje programoje? 

 Kokiomis finansinėmis priemonėmis bei kitomis iniciatyvomis būtų galima 
padidinti Erasmus studentų skaičių ateityje? 

 
Analizė buvo pagrįsta trimis pagrindiniais informacijos šaltiniais: dokumentiniais tyrimais, 
studentų apklausomis ir konkrečių atvejų nagrinėjimu. Dokumentiniai tyrimai, – tai 
informacijos iš jau turimų tyrimų ir duomenų sintezė. Mes apklausėme programoje Erasmus 
dalyvavusius ir joje nedalyvavusius studentus apie jų motyvaciją ir kliūtis, susijusias su 
dalyvavimu programoje Erasmus. Apklausa buvo atlikta septyniose šalyse, kuriose 
numanomų finansinių kliūčių mastas ir dalyvavimas programoje Erasmus labiausiai skiriasi. 
Galutinis modelis apima 21,145 atsakymų iš kurių 8,697 gauti iš programoje nedalyvavusių 
studentų, o 12,448 iš joje dalyvavusių studentų. Nuodugnus konkrečių atvejų nagrinėjimas 
buvo vykdomas keturiose šalyse  ir juo buvo siekiama patikrinti rezultatus bei nustatyti 
galimą gerąją praktiką. 
 
Daugumoje ankstesnių studijų buvo tiriamos dalyvavimo programoje Erasmus kliūtys. Šioje 
studijoje pateikiami faktai gauti kitų studijų metu, o jų išvados patvirtinamos naujai atliktos 
studentų apklausos pagalba. Be to, daugumoje studijų, tyrusių mobilumo aspektą buvo 
nagrinėjami motyvaciniai faktoriai ir kliūtys su kuriomis susiduria mobilumo siekiantys 
studentai. Tačiau yra naudinga apklausti ir programoje nedalyvavusius studentus, nes taip 
galima sužinoti su kokiomis kliūtimis susidūrė jie. Todėl programoje nedalyvavusių studentų 
apklausa taip pat gali suteikti papildomos vertės. Be to, nuodugnios konkrečių atvejų 
studijos gali identifikuoti įdomias nacionalines bei institucines praktikas, kuriomis galima 
stiprinti programą Erasmus.  
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B teminis skyrius. Struktūrinė ir sanglaudos politika 
_________________________________________________________________________ 
 
Pagrindinės išvados apie dalyvavimą programoje 

Nuo pat 1980-ųjų programoje Erasmus dalyvaujančių studentų skaičius nuolat didėjo. 
Paskutiniais metais šis didėjimas buvo ypač žymus, netgi atsižvelgiant į padidėjusį studentų 
kiekį iš prie ES prisijungusių naujų valstybių narių. Programoje dalyvaujančių studentų 
kiekis valstybėse narėse kinta nuo 0,1% iki 1,5% nuo visų studentų skaičiaus. Išimtis yra 
Liuksemburgas, kuriame dalyvavimo procentas viršija 6%. Dalyvaujančių studentų dalis 
naujosiose valstybėse narėse yra mažesnė, tačiau registravimosi į šią programą augimas 
šiose šalyse yra sparčiausias, taigi bendra tendencija išsilygina. Kai kuriose senosiose 
valstybėse narėse dalyvavimo programoje Erasmus mastai sustojo arba netgi sumažėjo. 
 
Priežastys dėl kurių studentai dalyvauja programoje dažniausiai yra susijusios su asmeniniu 
tobulėjimu –  galimybė gyventi užsienyje, susipažinti su naujais žmonėmis, įgyti socialinių 
įgūdžių bei patobulinti užsienio kalbų žinias. Galima nauda darant karjerą ateityje užima 
mažiau svarbią vietą prioritetų sąraše, tačiau daugumai studentų išlieka svarbiu faktoriumi.  
 
Programoje dalyvaujantys studentai paprastai yra kilę iš aukštesnių socialinių ir ekonominių 
grupių. Kitos tendencijos yra tai, kad daugumoje šalių programoje dalyvaujantys studentai 
ateina iš tradicinių „akademinių“ universitetų, o ne alternatyvių aukštojo mokslo institucijų, 
bei dažniau iš sostinės regionų ir kitų miestų. Daugiausiai šios programos dalyvių ateina iš 
ekonomikos ir socialinių mokslų srities, o mažiausiai iš gamtos mokslų srities. Programos 
Erasmus dalyvių amžius dažniausiai yra mažesnis nei vidutiniškas. 

Pagrindinės išvados apie finansines kliūtis 

Finansiniai apribojimai yra vienas iš svarbiausių faktorių trukdantis dalyvauti programoje 
Erasmus. 57% šioje programoje nedalyvavusių studentų mano, kad studijos užsienyje yra 
per brangios, o 29% studentų atsisako joje dalyvauti po tam tikrų apmastymų, nes suteikto 
finansavimo nepakanka atsirandančioms išlaidoms padengti. 
 
Mastas, kuriuo finansinės kliūtys yra svarbios įvairiose šalyse stipriai skiriasi. Daugumoje 
šalių finansinės kliūtys yra ypač svarbios, nors kai kuriose – ypač Suomijoje ir Švedijoje – 
joms teikiama mažiau reikšmės nei kitokio tipo problemoms. Nepaisant to, visose šalyse 
finansinės kliūtys yra viena iš trijų didžiausių problemų kylančių mobilumo srityje. 
 
Tačiau šios kliūtys nemažina dalyvių skaičiaus nacionaliniu mastu bei nepadidina studentų 
iš labiau pasiturinčių šeimų skaičiaus mobiliųjų studentų tarpe. Studentus varžo ne tik lėšų 
trūkumas, bet ir santykis tarp numanomų išlaidų ir numanomos naudos. Studentai 
investuoja daugiau nuosavų lėšų, reikalingų dalyvauti programoje Erasmus, jei jie tikisi, 
kad vėliau dalyvavimas bus tiesiogiai naudingas darbo rinkoje. Akivaizdu, kad studijų 
užsienyje patirtis yra labiau vertinama tose darbo rinkose, kuriose nėra daug tokią patirtį 
turinčių absolventų. Tačiau, didėjant užsienyje studijavusių asmenų kiekiui, tokių asmenų 
vertė darbo rinkoje krenta. Pastaraisiais metais finansiniai programoje Erasmus dalyvavusių 
asmenų privalumai darbo rinkoje sumažėjo. Todėl kai kuriose šalyse (ypač pasižyminčiose 
dideliu skaičiumi užsienyje studijavusių asmenų), programa Erasmus nėra laikoma 
racionalia investicija į karjerą ateityje, tačiau daugiau brangia pramoga, kurios ribotus 
finansus turintys studentai turėtų vengti. 
 
Dauguma programoje Erasmus dalyvaujančių studentų ateina iš aukštesnių socialinių ir 
ekonominių grupių. Ši tendencija ypač pastebima turtingesnėse šalyse, jas lyginant su 
mažiau turtingomis Europos valstybėmis. Tai atspindi specifinius skirtumus kaip yra žiūrima 
į programą Erasmus skirtingose šalyse, priklausomai nuo laukiamos ekonominės grąžos 
ateityje, kuri pasiūlytų arba vartotojiškų privalumų, arba investicinių privalumų. 
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Dalyvavimo programoje ERASMUS sąlygų gerinimas 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Kas riboja iš žemesnių socialinių ir ekonominių grupių ateinančių studentų dalyvavimą 
programoje Erasmus yra ne tiesioginio finansavimo (paskolos, šeimos lėšos) trūkumas, o   
daugiau papildomų išlaidų, kylančių studijuojant užsienyje, baimė. 
 
Todėl studentų norą dalyvauti programoje nulemia ne tik galutinis stipendijos dydis, bet ir 
išlaidos praktiniems dalykams, susijusios su studijomis užsienyje svetimoje aplinkoje, 
įskaitant išlaidų neapibrėžtumą, galutinį gaunamos stipendijos dydį ir tai, kad išlaidas 
apmokėti gali tekti anksčiau nei bus gauta stipendija. 
 
Kitos išvados:  

 Mastas, kuriuo finansinės kliūtys yra svarbios įvairiose šalyse stipriai skiriasi. 
Penkiose iš septynių šalių finansinės kliūtys yra didžiausios studijuoti užsienyje 
trukdančio kliūtys. Kitose dviejose šalyse ši problema patenka į didžiausių 
problemų trejetuką. 

 Nors yra sunku įvertinti potencialių studentų, kurie užsienyje nestudijuoja dėl 
finansinių kliūčių, skaičių manome, kad jis yra nuo 980.000 iki 1,5 milijono 
studentų. Tačiau finansinės kliūtys nėra vienintelis studijuoti trukdantis kriterijus 
ir yra tikėtina, kad net visiškai išsprendus šią problemą nemaža dalis studentų 
nestudijuotų užsienyje dėl šeimyninių arba asmeninių priežasčių. 

 Studijų kreditų pripažinimas taip pat kelia nemažai susirūpinimo studentams 
beveik visose šalyse. Vidutiniškai 34% studentų nurodė, kad baimė dėl kreditų 
nepripažinimo turėjo įtakos jų sprendimui nedalyvauti programoje Erasmus, o šis 
skaičius kai kuriose šalyse siekia 60%. Kai kuriose šalyse tai susiję su baime, 
kad problemos dėl kreditų pripažinimo sutrukdys laiku baigti studijas ir sukels 
papildomas išlaidas, susijusias su paskolomis studijoms, mokesčiu už studijas 
ir(arba) vėlesniu įsijungimu į darbo rinką. 

 Finansinės paramos studentams sistemos Europos stipriai skiriasi stipendijų, 
paskolų ir kitų paramos rūšių skaičiumi bei paramos dydžiu. Faktai teigia, kad 
studentai turintys nepriklausomą pajamų šaltinį (universalią stipendiją), patiria 
mažesnes finansines kliūtis dalyvavimui programoje Erasmus.  Nėra akivaizdaus 
ryšio tarp poreikiais paremtos paramos nacionalinėse sistemose ir socialinio bei 
ekonominio Erasmus studentų pasiskirstymo. 

 Studentų mobilumui skiriamas finansavimas šalyse stipriai skiriasi, tačiau yra 
akivaizdžiai susijęs su dalyvavimo programoje Erasmus mastais. Nėra aišku ar 
papildomas finansavimas skatina dalyvavimą programoje, ar toks finansavimas 
parodo, kad tarptautinis aspektas užima svarbią vietą nacionalinėje aukštojo 
švietimo sistemos darbotvarkėje. Kai tarptautinis aspektas užima svarbią 
universitetų veiklos dalį, studentai jaučia didesnį spaudimą tapti mobiliais. 

Pagrindinės išvados, susijusios su kitomis kliūtimis 

Finansinės kliūtys yra ne vienintelis svarbus dalykas, trukdantis dalyvauti programoje 
ERASMUS. Galima nurodyti keturias grupes kitų kliūčių, kurios gali trukdyti dalyvauti 
programoje ERASMUS: Programos ERASMUS sąlygos, aukštojo mokslo sistemų 
suderinamumas, informacijos apie programą trūkumas ir asmeninės savybės. 
 
Atrodo, kad studentus labai domina galimybė mokytis užsienyje. Tik 24 proc. programoje 
ERASMUS nedalyvaujančių studentų teigė, kad jų nedomina studijų užsienyje programos. 
Tuo pačiu buvo dar trys studijų užsienyje programų aspektai, kurie studentams kėlė 
nerimą: pripažinimo klausimai, užsienio kalbų žinios ir asmeniniai santykiai, kurie varžė jų 
mobilumą. 
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Konkrečios išvados, susijusios su kitomis galimomis kliūtimis, yra:  

 Skirtingose valstybėse gyvenantys studentai ne tik finansines problemas, bet ir 
kitas kliūtis vertino labai skirtingai. 

 Studentai teigė, kad kreditų pripažinimas – vienas svarbiausių faktorių, kuris 
juos motyvuotų dalyvauti studijų užsienyje programose (apie 66 proc. pritarė 
šiai nuostatai), 62 proc. paminėjo didesnes programos ERASMUS stipendijas ir 
62 proc. norėtų turėti galimybę rinktis iš daugiau priimančių universitetų, negu 
nurodyta sąrašuose. 

 41 proc. studentų teigė, kad bent iš dalies jie ne labai nori studijuoti užsienyje 
dėl nepakankamų užsienio kalbų žinių. Skirtingose šalyse ši procentinė dalis 
vyravo nuo 34 proc. iki 62 proc. 

 Programoje ERASMUS nedalyvaujantiems studentams asmeniniai santykiai ir 
šeimos priežastys buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kurios kliudė jų 
mobilumui (46 proc.); skirtingose šalyse ši procentinė dalis vyravo nuo 36 proc. 
iki 58 proc. Šios priežastys buvo svarbesnės tiems, kurie neturėjo rimtų planų 
dalyvauti programoje ERASMUS, o programos ERASMUS studentai ir studentai, 
kurie planavo dalyvauti programoje ERASMUS, šias kliūtis įvertino, kaip palyginti 
nesvarbias. 

 Palyginti nedaug studentų kliūtimi laikė didelę konkurenciją. Tačiau 6 proc. 
(3 proc. – 13 proc. skirtingose šalyse) studentų teigė, kad jie nedalyvavo 
programoje ERASMUS, kadangi jų prašymai skirti stipendiją nebuvo patenkinti, 
tai rodo, kad reikia skirti daugiau stipendijų. 

 Informacija apie programą ir toliau išlieka svarbi studentų problema. 53 proc. 
apklaustųjų teigė, kad, jeigu jie būtų turėję daugiau informacijos, būtų 
nusprendę dalyvauti programoje. Tačiau tik 16 proc. programoje dalyvavusių 
studentų teigė, kad jiems buvo sunku rasti informacijos apie programą. 

 Apie 35 proc. programos ERASMUS studentų mano, kad administracinė našta yra 
kliūtis, tačiau tik 16 proc. teigia, kad administracinė našta buvo svarbi priežastis, 
dėl kurios jie programoje nedalyvavo. 

 Programos ERASMUS įvaizdis yra labiau socialinis negu akademinis. Ir nors šis 
įvaizdis traukia tam tikras grupes studentų, programa ERASMUS nėra labai 
patraukli tiems studentams, kurie siekia rimtesnės akademinės patirties. 

 Apie trečdalį studentų manė, kad priimančių universitetų sąrašas per trumpas. 
Tačiau kai kuriose šalyse ši problema buvo viena svarbiausių kliūčių ir apie 
61 proc. studentų sutiko su teiginiu, kad didesnė galimybė pasirinkti priimančius 
universitetus juos labiau motyvuotų dalyvauti programoje. 

 Apie trečdalį studentų patyrė sunkumų dėl nepakankamų žinių apie mokslo 
sistemą užsienyje (34 proc.) ir dėl integracijos arba nepakankamo studijuojamų 
dalykų tęstinumo, palyginus jų šalių ir užsienio universitetus (33 proc.). Nerimo 
dėl švietimo sistemos kokybės užsienyje buvo šiek tiek mažiau (23 proc.). 

 Kai kurie klausimai studentams pasirodė nelabai svarbūs: labai nedaug studentų 
manė, kad programos trukmė arba per ilga (3–11 proc.), arba per trumpa (8–
26 proc.). Įsipareigojimai darbui savo šalyje buvo mažiausiai svarbi kliūtis. 
Nepakankamai studijų programų anglų kalba ir paslaugų studentams trūkumas 
buvo labai nesvarbios problemos. 

 Bakalauro studentams dauguma kliūčių atrodė svarbesnės nei Magistro 
studentams, tačiau šių kliūčių procentinis pasiskirstymas išliko toks pats. 
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Rekomendacijos 

Remiantis minėtomis išvadomis tyrime pateikiamos šios rekomendacijos. 

A. Rekomendacijos, susijusios su finansinėmis kliūtimis 
 Programa ERASMUS sėkminga ir padarius tyrimą paaiškėjo, kad nemaža dalis 

paklausos liko nepatektina. Atsižvelgiant į tai, reikia skirti daugiau programos 
ERASMUS stipendijų. 

 Skirtingose valstybėse nurodomos labai skirtingos dalyvavimo programoje 
ERASMUS kliūtys, taigi labai svarbu politines rekomendacijas pritaikyti prie 
kiekvienai valstybei būdingos padėties ir ieškoti konkrečių sprendimų vietos 
problemoms. Atlikus studiją (ypač dokumentų tyrimą) paaiškėjo, kad labai 
nedaug dalyvavimo programoje ERASMUS rodiklių tyrimų atliekama nacionaliniu 
lygiu. Šie nacionaliniai tyrimai nustatytų svarbias gaires rengiant politines vidaus 
priemones (pvz., nacionalinės agentūros ir institucijos galėtų daugiau dėmesio 
atkreipti į tas studentų grupes, kurios dalyvauja mažiausiai). 

 Viena iš pagrindinių galiojančių priemonių problemų yra ta, kad vadinamosios 
sėkmingai dalyvaujančios šalys (šalys, kurių studentai dalyvauja daugiausiai) 
kenčia nuo šios sėkmės, kadangi programos ERASMUS biudžetas numatytas iš 
anksto. Šios šalys turi keletą galimybių: (a) nuvilti didelę dalį studentų; (b) 
sumažinti vienam studentui skiriamos stipendijos dydį arba (c) skirti papildomą 
nacionalinį finansavimą. Rekomenduojama priemones Europos lygiu taikyti taip, 
kad nebūtų skriaudžiami tie, kuriems labiausiai sekasi. Siekiant spręsti problemą 
reikėtų skirti daugiau lėšų toms šalims, kurių studentai labiau dalyvauja, arba 
toms, kuriose paklausa yra daug didesnė nei skiriama stipendijų. Kita politinė 
priemonė galėtų būti įsteigti programos ERASMUS rezervo fondą, į kurį būtų 
surenkamos lėšos iš tų šalių, kurios jų nepanaudojo, ir perskiriamos toms, 
kurioms jų pritrūko. 

 Negalima reikalauti, kad studentų įnašai augtų. Dalyvavimo programoje 
ERASMUS ekonominė nauda mažėjo, o asmeninės išlaidos aukštajam mokslui 
(mokestis už mokslą, studentų paskolos) augo. Kadangi studijų užsienyje nauda 
mažėja, programos ERASMUS stipendijos nesusietos su išlaidomis, patiriamomis 
mokantis užsienyje, studentai nelabai nori investuoti savo lėšas į nepakankamai 
apibrėžtą veiklą, kurios išlaidų suma neaiški, kuri neduoda daug naudos siekiant 
patekti į darbo rinką ir dėl kurios dažnai atsiranda pripažinimo problemų.  

 Programos ERASMUS studentai nurodė keletą ilgalaikės naudos, kurią jie gavo 
besimokydami užsienyje, aspektų, įskaitant sugebėjimus pritaikyti įgūdžius, 
išmoktą užsienio kalbą ir platesnę pasaulėžiūrą, kurie galėtų paveikti studentų 
ekonominės naudos analizę, ypač padidinti studentų norą mokytis arba dirbti 
užsienyje siekiant šios naudos. Propaguojant programą ERASMUS reikėtų 
daugiau dėmesio skirti šiai ilgalaikei naudai. 

 Negalima reikalauti, kad studentai patys tiesiogiai investuotų į programą 
ERASMUS, tačiau įmones ir kitas organizacijas, dalyvaujančias programoje, 
skirtoje suteikti studentams vietas atlikti praktiką, reikėtų skatinti prisidėti. 
Galima sukurti daug daugiau darbo vietų, skirtų studentams atlikti praktiką pagal 
programą ERASMUS, atsižvelgiant į tai, kad tai būtų naudinga studentams 
(nepaisant administracinių problemų) ir dalyvaujančioms įmonėms. 

 Tyrime buvo pabrėžta, kad priklausymas socialiniam ir ekonominiam sluoksniui 
ne pati svarbiausia kliūtis dalyvauti programoje ERASMUS, tačiau ji yra. Nutarti, 
kokia politinė kryptis sėkmingiausiai spręstų labiausiai pažeidžiamų sluoksnių 
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studentų problemas, geriausiai būtų galima nacionaliniu lygiu (nacionalinė 
pagalbos studentams sistema), gal būt būtų galima gauti lėšų iš konkrečių 
aukštojo mokslo institucijų. Daugelyje pagalbos studentams sistemų jau 
numatytos priemonės labiausiai pažeidžiamiems studentams, taigi reikia 
saugotis, kad programos ERASMUS lygyje ši pagalba nebūtų dubliuojama ir kad 
nesumažėtų skaidrumas. 

 Skirtingose vietose dalyvavimo lygis skiriasi. Mažiau išvystytų regionų ir kaimo 
vietovių studentai dalyvauja mažiau negu didelių miestų ir sostinių gyventojai. 
Tai ypač akivaizdu nepalankiausiose sąlygose esančiuose regionuose, kuriuose 
nėra didelių mokslinius tyrimus atliekančių universitetų, tik specializuotos 
įstaigos, kolegijos ir taikomųjų mokslų universitetai. Akivaizdu, kad Europos 
struktūrinių fondų veiklos sritis apima galimybę skatinti atitinkamų regionų 
dalyvavimą programoje. Tačiau, kol kas nelygybės priežastys dar nėra aiškios, 
taigi prieš priimant galutinį sprendimą, ką daryti, reikia nuodugniai išnagrinėti 
šias problemas ir nelygybės priežastis. 

 Atlikus tyrimą paaiškėjo keletas finansinių arba administracinių kliūčių, ypač 
susijusių su mokėjimo procedūromis. Nuostata mokėti iš anksto pateisinama dėl 
problemų, kurios gali kilti taikant mokėjimus sudalyvavus programoje; taip pat 
reikia daugiau skaidrumo skirstant stipendijų lygius. Reikia suteikti daugiau 
informacijos apie bendras mokslo išlaidas per numatytą studijų užsienyje 
laikotarpį ir jų santykį su skiriamomis stipendijomis. 

 Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į informacijos apie bendro šalių ir institucijų 
finansavimo galimybes. Studentai teigė, kad šios informacijos trūko ir (arba) ji 
buvo nepakankamai skaidri. Tas pats argumentas buvo pateiktas apie galimybę 
perkelti gautas nacionalines/institucijos/kitas stipendijas ir paskolas. Šios 
galimybės labai padėtų nugalėti finansines kliūtis dalyvauti programoje 
ERASMUS, tačiau ne visi studentai apie jas žino. 

 Kreditų pripažinimas ir perkėlimas ir toliau yra labai svarbi problema, ji yra antra 
pagal svarbą kliūtis po finansinių problemų. Šie du klausimai labai susiję, 
kadangi nepakankamas pripažinimas gali lemti ilgesnes studijas, tai reiškia 
papildomas išlaidas. Manoma, kad Bolonijos procese nebuvo tinkamai išspręsti 
pripažinimo klausimai, su kuriais susiduria ir konkretūs studentai, besimokantys 
užsienyje, ir vertinantys subjektai, kurių pareiga pripažinti jų studentų kreditus, 
gautus užsienyje. 

 Galima būtų pagerinti dalyvavimą programoje ERASMUS stipendijas naudojant 
kartu su bendromis dvigubų diplomų programomis (pagal kurias iš karto 
sprendžiama pripažinimo problema), kuriose numatytas privalomas mokymosi 
užsienyje laikotarpis. Pagal šias sistemas būtų gaunama tokia nauda, kad 
padidėtų dėstytojų mobilumas, sumažėtų nesusipratimų dėl studijų, pagerėtų 
žinių lygis, taigi padidėtų studentų mobilumas. 

B. Rekomendacijos kitais klausimais 
 Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad nėra didelių problemų dėl vidutinio studijų 

užsienyje pagal programą ERASMUS laikotarpio (6 mėnesiai). Galima būtų 
padidinti mobilumą šiek tiek keičiant programą, pavyzdžiui, taikant trumpas ir 
intensyvias programas (1–3 savaičių), kuriose dalyvautų studentai ir dėstytojai 
iš įvairių šalių ir institucijų ir kurios būtų skirtos tiems, kurie (dar) nežino, ar 
ilgesnis laikotarpis jiems būtų naudingas. 
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 Būtų galima programą ERASMUS užsienyje taikyti ir ilgesniam laikotarpiui. 
Tačiau, atsižvelgiant į finansines galimybes tai reiškia, kad išaugus išlaidoms, 
sumažėtų dalyvavimas (taigi, mažiau studentų važiuotų ilgesniems 
laikotarpiams). 

 Darbo praktikos programa buvo sėkminga ir atrodo, kad dabar tinkamas metas 
skatinti studentus ir darbdavius dalyvauti šioje programos ERASMUS dalyje. Tai 
paskatintų labiau dalyvauti taikomųjų mokslų universitetus, kurių studijų 
programa dažnai apima praktiką. 

 Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad kai kurias mobilumo problemas galima spręsti už 
aukštojo mokslo sistemos ribų. Pavyzdžiui, nustatyta, kad tie studentai, kurie 
anksčiau gavo informacijos apie mokslo užsienyje galimybes, buvo labiau linkę 
dalyvauti mobilumo programose. Galima būtų daugiau informacijos apie studijas 
užsienyje ir jų naudą, įskaitant sugebėjimus pritaikyti įgūdžius ir išmokti kalbą, 
platinti vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviams. 

 Bendrai programa ERASMUS vertinama sėkmingai, nors šios sėkmės lygis 
priklauso nuo atskirų šalių ir subjektų. Yra dvi galimybės pagerinti programos 
ERASMUS įvaizdį. Vienas būdas – užtikrinti, kad programa ERASMUS ir toliau 
būtų taikoma vienodai visiems susijusiems asmenims, pvz., visos Europos 
internetinis informacijos portalas, kuriame būtų pateikta išsami informacija apie 
Europos, nacionalinį ir institucinį lygius. Jis apimtų norintiems mainuose 
dalyvauti studentams skirtą kursą „Įvadas į programą ERASMUS“. Kitas būdas – 
sukurti daugybę skirtingų įvaizdžių ir propaguojant programą naudotis tikra 
dalyvių ir alumni patirtimi, pabrėžiant dalinimąsi patirtimi, praktine informacija, 
patarimais, kaip reikėtų (arba nereikėtų) elgtis, bendraamžių ir patarėjų 
sistemas, geresnę atvykstančiųjų studentų integraciją ir studentų organizacijų, 
pavyzdžiui, ERASMUS studentų tinklo, stiprinimą ir jų profesionalumo kėlimą. 
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