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Kopsavilkums 

Šajā pētījumā noskaidrots, cik lielā mērā Eiropas studenti saskaras ar 
finansiāliem un citiem šķēršļiem dalībai Erasmus programmā. Dati liecina, ka 
galvenie šķēršļi dalībai šajā programmā dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgi, taču 
finanšu problēmas rada būtiskas bažas studentiem visās valstīs. Dalība 
Erasmus programmā ir saistīta ar studentu sociālekonomisko stāvokli un to 
galvenokārt ietekmē personīgās vajadzības un izmaksu un ieguvumu 
apsvērumi, nevis pieejamības problēmas. Citus šķēršļus dalībai Erasmus 
programmā rada studiju kredītpunktu atzīšanas problēmas, nepietiekamas 
valodu prasmes un personīgas saistības. 
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ANALĪTISKS KOPSAVILKUMS 

Pētījuma mērķis 

Kopš ES Erasmus programmas izveides 1987. gadā tā ir devusi iespēju 2,2 miljoniem 
studentu un 250 000 akadēmiskajiem darbiniekiem piedalīties mobilitātes programmās 
Eiropā. Pašreiz katru gadu vairāk nekā 180 000 studentu mācās un strādā ārvalstīs, 
izmantojot Erasmus shēmu. Kaut arī to studentu skaits, kuri piedalās šajā programmā, 
arvien palielinās, tomēr vairumā valstu dalības rādītājs šajā programmā joprojām ir zemāks 
nekā 4 %. Turklāt vairākās valstīs dalības līmeņa pieaugums ir apstājies vai pat 
samazinājies. 
 
Šā pētījuma mērķis ir analizēt finansiālus un citus iespējamus šķēršļus, kas traucē 
studentiem piedalīties Erasmus programmā, un izdarīt secinājumus par to, kā veicināt 
dalību. Pētījumā rastas atbildes uz šādiem galvenajiem jautājumiem:  
 

 Kāds ir pašreizējais stāvoklis saistībā ar studentu mobilitāti un jo īpaši 
piedalīšanos Erasmus programmā dažādās Eiropas valstīs?  

 Cik lielā mērā finansiāli šķēršļi attur studentus no piedalīšanās Erasmus 
programmā?  

 Cik pieejama Erasmus programma ir studentiem no visām sociālekonomiskajām 
grupām? 

 Kādi citi faktori, piemēram, personīgā motivācija, informētība, Erasmus 
stipendijas nosacījumi un augstākās izglītības sistēmu savstarpēja savietojamība 
ietekmē piedalīšanos Erasmus programmā? 

 Kādi finanšu mehānismi un citi stimuli turpmāk palielinātu Erasmus studentu 
skaitu? 

 
Analīze ir veikta, pamatojoties uz šādiem trim informācijas avotiem: dokumentu izpēti, 
studentu aptauju un gadījumu izpēti. Dokumentu izpēte ietver informācijas apkopošanu no 
pieejamajiem pētījumiem un datiem. Erasmus studenti un studenti, kuri nepiedalās 
Erasmus programmā, tika aptaujāti par viņu motivāciju un šķēršļiem dalībai Erasmus 
programmā. Aptauja tika veikta septiņās valstīs, kurām ir visatšķirīgākie finansiālo šķēršļu 
rādītāji (augts/zems) un dalības rādītāji Erasmus programmā (augsts/zems). Aptaujas gala 
paraugā ietvertas 21 145 atbildes, no kurām 8 697 atbildes saņemtas no studentiem, kuri 
nepiedalās Erasmus programmā, un 12 448 Erasmus studentu atbildes. Padziļināta 
gadījumu izpēte tika veikta četrās valstīs, lai pārbaudītu rezultātu atbilstību un noskaidrotu 
iespējamo labo praksi. 
 
Šķēršļi dalībai Erasmus programmā pētīti daudzos iepriekšējos pētījumos. Šajā pētījumā 
apkopoti dati no citiem pētījumiem un apstiprināti tajos ietvertie secinājumi, veicot jaunu 
studentu aptauju. Turklāt lielākajā daļā pētījumu par mobilitāti pētīti mobilo studentu 
motivācijas faktori un problēmas, ar kurām tie saskārušies. Tomēr tikpat interesanti ir arī 
aptaujāt studentus, kuri nav piedalījušies kādā mobilitātes programmā un izprast šo 
studentu saskatītos šķēršļus. Tādēļ šī aptauja, kurā piedalījās studenti, kuri nav Erasmus 
programmas studenti, būtiski papildina iepriekš uzkrātās zināšanas. Turklāt padziļinātās 
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gadījumu izpētes rezultāti atklāj interesantu dalībvalstu un iestāžu praksi Erasmus 
programmas turpmākai veicināšanai. 

Galvenie secinājumi attiecībā uz dalību programmā 

Kopš pagājušā gadsimta 80. gadu beigām Erasmus studentu skaits ir pastāvīgi palielinājies. 
Pēdējo pāris gadu laikā šis pieaugums ir bijis ļoti straujš, jo īpaši ņemot vērā studentu 
kopskaita palielināšanos līdz ar jaunu dalībvalstu iestāšanos ES. Erasmus programmā 
studējošo vispārējais skaits procentos svārstās starp 0,1 % un 1,5 % no visu reģistrēto 
studentu skaita. Šajā ziņā citu valstu starpā izceļas Luksemburga, kurā dalības rādītājs 
pārsniedz 6 %. Dalības rādītāji ir zemāki jaunajās dalībvalstīs, tomēr šajās valstīs ir 
visstraujākais pietiekšanās pieaugums, un līdz ar to vispārējie rādītāji izlīdzinās. Dažās ES 
vecajās dalībvalstīs dalības rādītāji Erasmus programmā saglabājas nemainīgi vai ir pat 
samazinājušies. 
 
Studentu minētie iemesli dalībai šajā programmā galvenokārt ir saistīti ar personīgo 
attīstību: iespēju dzīvot ārvalstīs, iepazīties ar jauniem cilvēkiem, apgūt sociālās prasmes, 
kā arī uzlabot svešvalodas prasmes. Gaidāmie ieguvumi attiecībā uz turpmāko karjeru 
ieņem zemāku pozīciju personīgo prioritāšu sarakstā, taču vairumam studentu tas joprojām 
ir svarīgs faktors. 
 
Erasmus studenti biežāk nāk no sociālekonomiski labvēlīgākām grupām. Cita manāma 
indikatīva tendence ir, ka vairumā valstu salīdzinoši vairāk Erasmus studentu ir no 
tradicionālām akadēmiskām augstskolām, nevis alternatīvām augstākajām mācību 
iestādēm, un šo studentu ir salīdzinoši vairāk no galvaspilsētas reģioniem un citām 
pilsētām. Dalības rādītāji Erasmus programmā ir visaugstākie ekonomikas un sociālo 
zinātņu studentiem, bet viszemākie — dabaszinātņu studentiem. Erasmus studenti parasti 
ir gados jaunāki nekā pārējie studenti. 

Galvenie secinājumi par finansiāliem šķēršļiem 

Finansiālie ierobežojumi ir būtiskākais faktors, kas ierobežo dalību Erasmus programmā. 
57 % studentu, kuri nepiedalās Erasmus programmā, uzskata, ka mācības ārvalstīs ir pārāk 
dārgas un 29 % studenti, apsverot apstākļus, atsakās piedalīties Erasmus programmā, jo 
piešķirtās stipendijas apjoms ir nepietiekams, lai segtu saistītās izmaksas. 
 
Rādītāji, cik lielā mērā studentus uztrauc finansiāli šķēršļi, būtiski atšķiras dažādās valstīs. 
Lielākajā daļā valstu studentus ļoti uztrauc finansiāli šķēršļi, lai gan vairākās valstīs, jo īpaši 
Somijā un Zviedrijā, citas problēmas studentus uztrauc salīdzinoši vairāk nekā finansiāli 
šķēršļi. Taču visās valstīs finansiālie ierobežojumi ir to trīs galveno problēmu skaitā, kas 
visvairāk uztrauc studentus saistībā ar mobilitāti. 
 
Tomēr, šķiet, ka šie saskatītie šķēršļi nesamazina valstu dalības rādītājus un nepalielina 
studentu no turīgām ģimenēm īpatsvaru mobilo studentu vidū. Studentiem rūp ne tikai 
naudas līdzekļu pieejamība, bet jo īpaši arī līdzsvars starp gaidāmajām izmaksām un 
ieguvumiem; studenti iegulda vairāk pašu resursu tajos Erasmus pasākumos, kuros viņi cer 
gūt tiešas priekšrocības darba tirgū. Protams, pieredze, kas iegūta, mācoties ārvalstu 
augstskolās, augstāk tiek vērtēta tajos darba tirgos, kuros mazākam skaitam augstskolu 
beidzēju ir šāda pieredze. Tādēļ, palielinoties to studentu skaitam, kuri mācījušies ārzemēs, 
salīdzinoši samazinās priekšrocības, ko šāda pieredze dod darba tirgū. Pēdējo gadu laikā ir 
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samazinājušās personīgās finansiālas priekšrocības, ko piedalīšanās Erasmus programmā 
sniedz darba tirgū. Līdz ar to dažās valstīs (jo īpaši tajās, kurās ir visaugstākie ārvalstīs 
studējošo rādītāji) dalība Erasmus programmā netiek uzskatīta par saprātīgu ieguldījumu 
turpmākajā karjerā, bet gan drīzāk par greznību, no kuras studentiem ar ierobežotiem 
resursiem labāk atteikties. 
 
Erasmus studenti vairāk nāk no sociālekonomiski labvēlīgākām grupām. Šī tendence ir 
skaidrāk novērojama Eiropas turīgākās valstīs nekā mazāk turīgās valstīs. Tas, šķiet, 
parāda katras valsts atšķirīgo attieksmi pret Erasmus programmu atkarībā no tā, kādus 
ekonomiskos ieguvumus tā nākotnē sniegs studentiem — „patēriņa ieguvumus” vai 
„investīciju ieguvumus”. 
 
Tādēļ faktors, kas ierobežo studentu, kuri nāk no sociālekonomiski nelabvēlīgākām grupām, 
dalību Erasmus programmā ir nevis tiešā finansējuma, piemēram, studentu kredītu vai 
ģimenes līdzekļu pieejamība, bet gan drīzāk to jutība pret papildus izmaksām, kas saistītas 
ar studiju periodu ārvalstīs. 
 
Šajā sakarībā studentu vēlmi piedalīties Erasmus programmā ietekmē ne tikai stipendijas 
bruto līmenis, bet arī praktiski jautājumi saistībā ar finansējumu studiju laikā nepazīstamā 
vidē, tostarp neziņa par izmaksām, Erasmus stipendijas galīgo finansējuma apjomu un 
neziņa par to, vai stipendijas maksājuma grafiks ir saskaņots ar izdevumu rašanās brīdi. 
 
Citi konkrēti secinājumi ir šādi:  

 Rādītāji, cik lielā mērā studentus uztrauc finansiāli šķēršļi, būtiski atšķiras 
dažādās valstīs. Piecās no kopā septiņām valstīm tas ir pats galvenais iemesls, 
kā dēļ studenti neapsver iespēju mācīties ārvalstīs; pārējās divās valstīs šis 
šķērslis ir 3 galveno problēmu vidū. 

 Lai gan ir grūti sniegt uzticamus datus par potenciālajiem mobilitātes 
programmu studentiem, kuri nemācās ārvalstīs finansiālu ierobežojumu dēļ, pēc 
mūsu aplēsēm to skaits ir no 980 000 līdz 1,5 miljoniem studentu. Taču 
finansiālie ierobežojumi nav vienīgais šķērslis dalībai; pat ja pilnībā tiktu 
atrisinātas finanšu problēmas, šķiet, ka liela daļa šo studentu nedotos mācīties 
uz ārvalstīm ģimenes apstākļu un personīgo attiecību dēļ. 

 Arī studiju kredītpunktu atzīšana ir būtisks jautājums, kas uztrauc studentus 
gandrīz visās valstīs. Vidēji 34 % studentu norādīja, ka bažas par kredītpunktu 
atzīšanu ietekmēja viņu lēmumu nepiedalīties Erasmus programmā; dažās 
valstīs šis rādītājs sasniedz 60 %. Vairākās valstīs šīs bažas ir saistītas ar to, ka 
kredītpunktu neatzīšanas problēmu dēļ studenti nevarēs laicīgi pabeigt 
augstskolu un radīsies papildu izmaksas saistībā ar uzkrātajiem studentu 
aizdevumiem, mācību maksu un/vai novēlotiem ieņēmumiem. 

 Studentu finansiālā atbalsta sistēmas Eiropā būtiski atšķiras stipendiju, 
aizdevumu un cita veida subsīdiju relatīvās proporcijas un atbalsta absolūtā 
līmeņa ziņā. Dati, šķiet, liecina, ka studenti, kuriem ir neatkarīgi ienākumu avoti 
(vispārējās stipendijas), saskata zemākus finansiālus šķēršļus dalībai Erasmus 
programmā. Nav manāmas saiknes starp vajadzībām atbilstīgu palīdzību 
dalībvalstu sistēmās un Erasmus studentu sociālekonomisko sadalījumu. 

 Studentu mobilitātei pieejamais līdzekļu apjoms dalībvalstīs būtiski atšķiras, 
tomēr tas ir pozitīvi saistīts ar dalību Erasmus programmā. Nav skaidrs, vai 
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papildu finansējums veicina dalību un vai finansējums norāda uz to, ka 
internacionalizācija ir būtisks elements dalībvalstu augstākās izglītības 
programmās. Valstīs, kurās internacionalizācija tiek uzskatīta par svarīgu 
augstskolas programmas daļu, studenti var izjust lielāku „spiedienu” piedalīties 
mobilitātes programmās. 

Galvenie secinājumi attiecībā uz citiem iespējamiem šķēršļiem 

Finanšu šķēršļi nav vienīgais svarīgais aspekts, kas ietekmē dalību Erasmus programmā. 
Noskaidroti četri citi iespējamie šķēršļi dalībai Erasmus programmā: Erasmus programmas 
nosacījumi, augstākās izglītības sistēmu savietojamība, informētības trūkums par 
programmu un personīgi faktori. 
 
Studenti izrādīja lielu interesi par studiju iespējām ārvalstīs; tikai 24 % studentu, kuri nav 
Erasmus studenti, norādīja, ka viņus nesaista studiju programma ārzemēs. Taču vienlaikus 
studenti pauda bažas par trīs aspektiem saistībā ar studijām ārzemēs — atzīšanas 
problēmas, svešvalodu prasmes un personīgās attiecības, kas attur viņus no plašākas 
mobilitātes. 
 
Konkrēti secinājumi attiecībā uz citiem iespējamajiem šķēršļiem bija šādi:  

 Līdzīgi kā finanšu jautājumi arī citu iespējamo šķēršļu nozīmīgums valstīs krietni 
atšķiras. 

 Studenti norādīja, ka kredītpunktu atzīšana ir svarīgākais faktors, kas rosinātu 
viņus piedalīties ārvalstu studiju programmā (tā atbildēja 66 % studentu), bet 
62 % studentu vēlētos lielāku Erasmus stipendijas apjomu un 62 % studentu 
norādīja, ka viņi vēlētos, lai būtu iespējams izvēlēties uzņēmēju augstskolu, kura 
nav uzskaitīto mācību iestāžu vidū. 

 41 % studentu atzina, ka ierobežotās svešvalodu prasmes vismaz daļēji attur 
viņus no studijām ārvalstīs. Dalībvalstīs šādu studentu skaits procentos ir no 
34 % līdz 62 %. 

 Gandrīz pusei (46 %) studentu, kuri nav Erasmus studenti, (ļoti) būtisks šķērslis 
bija personīgās attiecības un ģimenes apstākļi, kas ierobežo viņu plašāku 
mobilitāti. Dalībvalstīs šīs rādītājs ir no 36 % līdz 58 %. Šos faktorus par 
visnozīmīgākajiem atzina tie studenti, kuri nebija nopietni apsvēruši iespēju 
piedalīties Erasmus programmā, taču Erasmus studentiem un studentiem, kuri 
apsvēra iespēju piedalīties Erasmus programmā, šis šķērslis šķita salīdzinoši 
zems. 

 Samērā maz studentu par šķērsli uzskatīja konkursu stipendijas saņemšanai. 
Tomēr 6 % (3 %–13 % dalībvalstīs) studentu norādīja, ka viņi nepiedalījās 
Erasmus programmā tāpēc, ka viņu pieteikums stipendijas saņemšanai tika 
noraidīts. Tas skaidri liecina par to, ka ir nepieciešams lielāks stipendiju skaits. 

 Daži studenti par problēmu joprojām uzskata informācijas trūkumu par šo 
programmu. 53 % respondentu norādīja, ka lielāka informētība būtu 
iedrošinājusi viņus piedalīties programmā. Gluži pretēji, tikai 16 % Erasmus 
studentu norādīja, ka viņiem trūka informācijas par programmu. 

 Aptuveni 35 % Erasmus studentu par būtisku problēmu uzskatīja administratīvos 
šķēršļus, taču vienlaikus tikai 16 % studentu uzskatīja, ka administratīvās 
prasības ir (ļoti) būtisks iemesls, kas ietekmēja viņu nepiedalīšanos. 
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 Erasmus programmai ir vairāk „sociāls” nekā „akadēmisks” tēls. Lai gan šāds tēls 
var piesaistīt atsevišķas studentu grupas, taču Erasmus programma var šķist 
mazāk saistoša studentiem, kuri vēlas iegūt intensīvāku akadēmisko pieredzi. 

 Vidēji aptuveni trešdaļa studentu pauda bažas par ierobežotajām izvēlēs 
iespējām uzņēmēju iestāžu ziņā. Tomēr dažās valstīs šo problēmu uzskatīja par 
vienu no galvenajiem šķēršļiem. Kopumā 61 % studentu piekrita, ka lielāka 
izvēle uzņēmēju iestāžu ziņā rosinātu viņu motivāciju piedalīties programmā. 

 Aptuveni trešdaļai Erasmus studentu grūtības sagādāja neskaidrības par ārvalsts 
izglītības sistēmu (34 %), kā arī mītnes valsts augstskolā un ārvalsts augstskolā 
apgūstamo priekšmetu savstarpēja nesaskaņotība/neturpināmība (33 %). Bažas 
par ārvalstu izglītības kvalitāti bija samērā nelielas (23 %). 

 Daži jautājumi studentiem šķita salīdzinoši mazsvarīgāki. Ļoti maz studentu 
mācību programmu uzskatīja par pārāk garu (3–11 %) vai par pārāk īsu (8–
26 %). Darba pienākumi izcelsmes valstī bija vismazsvarīgākais šķērslis. 
Otršķirīga problēma bija angļu valodā pasniegtu studiju programmu trūkums 
ārvalstīs un atbalsta trūkums attiecībā uz studentiem pieejamajiem 
pakalpojumiem. 

 Vairums minēto šķēršļu bakalaura līmeņa studentiem šķiet augstāki nekā 
maģistra līmeņa studentiem, taču to salīdzinošais nozīmīgums nemainās. 

Ieteikumi 

Pamatojoties uz iepriekšminētajiem secinājumiem, pētījums sniedz šādus ieteikumus: 

A. IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ FINANSIĀLIEM ŠĶĒRŠĻIEM 
 Erasmus programma ir veiksmīga, taču pētījumā atklāts, ka būtiski netiek 

apmierināts pieprasījums. Tādēļ ir ļoti vajadzīgs lielāks skaits Erasmus 
stipendiju. 

 Valstu starpā pastāv būtiskas atšķirības attiecībā uz būtiskākajiem šķēršļiem 
dalībai Erasmus programmā, tādēļ ir svarīgi politikas ieteikumus pietuvināt 
valstij raksturīgajiem apstākļiem un meklēt risinājumus, kas atbilstu katras 
valsts iekšējām problēmām. Šajā pētījumā tika atklāts (galvenokārt, veicot 
dokumentu izpēti), ka ir samērā maz valsts līmeņa pētījumu par dalību Erasmus 
programmā. Veicot šādus pētījumus valsts līmenī, varētu tikt rasti būtiski 
ieteikumi iekšējās politikas instrumentu izstrādē (piemēram, valsts aģentūrām 
un iestādēm jo īpaši jāpievēršas tām studentu grupām, kuras vismazāk piedalās 
programmā). 

 Pašreizējie mehānismi rada problēmu, ka „veiksmīgās” valstis (proti, valstis, 
kurās ir augsti dalības rādītāji) cieš no šīs veiksmes, ņemot vērā, ka Erasmus 
budžets ir fiksēts. Šo valstu iespējas ir a) atteikt lielam studentu skaitam; b) 
samazināt katram studentam piešķiramās stipendijas apjomu vai c) piešķirt 
papildu valsts finansējumu. Ieteicams veikt Eiropas līmeņa pasākumus, lai 
novērstu to, ka valstis saskaras ar grūtībām to panākumu dēļ. Lielāka 
finansējuma piešķiršana valstīm, kurās ir augts dalības rādītājs, vai valstīm, 
kurās pieprasījums ir ievērojami lielāks par stipendiju skaitu, palīdzētu risināt šo 
problēmu. Cita politikas pieeja ir izveidot Erasmus rezerves fondu, prasot 
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dalībvalstīm atmaksāt attiecīgos neizmantotos budžeta līdzekļus un tos tālāk 
piešķirt valstīm, kurām to trūkst. 

 Ir neiespējami prasīt studentiem veikt lielākus ieguldījumus. Dalības Erasmus 
programmā ekonomiskie ieguvumi samazinās, bet augstākās izglītības 
ekonomiskās izmaksas (mācību maksa, atkarība no studentu aizdevumiem) ir 
palielinājušās. Ņemot vērā, ka ieguvumi no studijām ārzemēs kļūst 
maznozīmīgāki un ka Erasmus stipendijas apjoms nav saistīts ar reālajām 
izmaksām, kas rodas mācību periodā ārvalstīs, studenti mazāk nevēlas ieguldīt 
pašu līdzekļus pasākumos, kuriem nav skaidri noteiktas un paredzamas 
izmaksas un kuri nesniedz būtiskas priekšrocības darba tirgū un bieži rada 
atzīšanas problēmas. 

 Erasmus studenti min vairākus ilgtermiņa ieguvumus, ko sniedz studijas 
ārzemēs, tostarp plaši izmantojamas prasmes, valodu apguve un personīgā 
attīstība, kas varētu mainīt studentu izmaksu un ieguvumu apsvērumus un jo 
īpaši rosināt vēlmi mācīties/strādāt ārzemēs, lai gūtu minētos ieguvumus. 
Erasmus veicināšanā vairāk uzmanības jāpievērš ilgtermiņa ieguvumiem. 

 Nevar izmantot studentu tiešus privātus ieguldījumus Erasmus programmā, taču 
varētu turpināt veicināt uzņemošo uzņēmumu un citu Erasmus prakses 
programmā iesaistīto aģentūru ieguldījumus. Ir plašas iespējas palielināt prakses 
vietu skaitu Erasmus ietvaros, ņemot vērā neapšaubāmus ieguvumus, ko gūtu 
studenti (neraugoties uz dažām administratīvām problēmām) un programmā 
iesaistītie uzņēmumi. 

 Iepriekšējos pētījumos uzsvērts, ka sociālekonomiskie apstākļi nav galvenais 
šķērslis, kas ietekmē dalību Erasmus programmā, lai tiem ir zināma nozīme. 
Apsverot, kāda politika būtu visefektīvākā, to studentu vajadzības, kuri nāk no 
nelabvēlīgas vides, vislabāk risināmas valsts līmenī (valsts studentu atbalsta 
sistēma), iespējams, izmantojot atsevišķu augstākās izglītības iestāžu resursus. 
Daudzās studentu atbalsta sistēmās jau ir ieviesti mehānismi, lai palīdzētu 
maznodrošinātiem studentiem, un tādēļ jābūt bažām, ka Erasmus līmeņa 
politikas mehānismi būs birokrātiski un mazinās pārredzamību. 

 Pastāv atšķirības dalības rādītājos atkarībā no teritorijas; mazāk attīstītos 
reģionos un lauku teritorijās parasti ir zemāki dalības rādītāji nekā lielpilsētu un 
galvaspilsētu reģionos. Tas jo īpaši attiecas uz mazāk attīstītiem reģioniem, 
kuros ir nevis lielas pētniecības augstskolas, bet gan mazi, specializēti institūti, 
koledžas un lietišķo zinātņu augstskolas. Neapšaubāmi pastāv iespēja izmantot 
Eiropas struktūrfondus, lai atbilstīgajos reģionos palielinātu dalības līmeni . 
Tomēr nevienlīdzības dinamika nav pilnībā skaidra, un tāpēc pirms tiek veikti 
izšķirošie politiskie pasākumi jāveic šo problēmu un nevienlīdzību padziļināta 
izpēte. 

 Pētījumā atklāti daži finansiāli/administratīvi šķēršļi, jo īpaši saistībā ar 
maksājuma procedūrām. Nopietni jāapsver avansa maksājumi, ņemot vērā, 
problēmas, ko var radīt novēloti maksājumi, kā arī jānodrošina lielāka stipendiju 
līmeņu pārredzamība. Jāsniedz plašāka informācija par relatīvajām kopējām 
izmaksām studiju periodā ārvalstīs, ņemot vērā pieejamās stipendijas. 

 Viens no īpaši svarīgiem problēmjautājumiem bija saistīts ar informācijas 
pieejamību par līdzfinansējuma iespējām valstīs un iestādēs. Studenti norādīja, 
ka šādas informācijas nav vai arī tā nav pietiekami pārredzama. Tas pats 
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attiecas uz valsts/iestāžu/citu stipendiju un aizdevumu pārnesamību. Šādas 
iespējas ļautu pārvarēt finansiālus šķēršļus dalībai Erasmus programmā, taču, 
šķiet, ne visi studenti ir par tām informēti. 

 Kredītpuntu atzīšana un pārnese joprojām ir ļoti būtisks problēmjautājums, un 
vispārēji tas ir otrs nozīmīgākais šķērslis pēc finanšu problēmām. Šīs abas 
problēmas ir nepārprotami saistītas, ņemot vērā, ka kredītpunktu neatzīšana var 
paildzināt studiju periodu, tādējādi radot papildu izmaksas. Pastāv bažas, ka ar 
Boloņas procesu joprojām netiek būtiski risinātas atzīšanas problēmas, ar kurām 
saskaras atsevišķi ārvalstīs studējoši studenti un pārbaudes iestādes, kuru 
uzdevums ir atzīt kredītpunktus, ko to valstu studenti ir nopelnījuši citās valstīs. 

 Ir jāveicina dalība programmā, piešķirot Erasmus stipendijas kopīgu vai divu 
kvalifikāciju programmās (tieši risinot atzīšanas problēmu), kas ietver obligātu 
studiju periodu ārvalstīs. Šo shēmu priekšrocības ir pasniedzēju mobilitātes 
veicināšana, mācību pārpratumu un neziņas mazināšana, tādējādi uzlabojot 
studentu mobilitāti. 

B. IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ CITIEM FAKTORIEM 
 Pētījumā netika konstatētas būtiskas problēmas saistībā ar Erasmus studiju 

perioda ārzemēs vidējo ilgumu (6 mēneši). Ir plašas iespējas īstenot cita veida 
mobilitātes programmas, jo īpaši īslaicīgas intensīvās programmas (1–3 
nedēļas), iesaistot studentus un pasniedzējus no vairākām valstīm un iestādēm. 
Šīs programmas domātas tiem, kuriem (vēl) nav pārliecības par ilgāku 
programmu priekšrocībām. 

 Ir iespēja paildzināt Erasmus programmu ārvalstīs. Taču tas nozīmēs, ka jāpanāk 
kompromiss finansējuma un izmaksu ziņā, samazinot vispārējo dalību (iesaistot 
mazāk studentu uz ilgāku laiku). 

 Prakses programma tiek uzskatīta par veiksmīgu un tā ir turpmāk jāpopularizē 
studentu un darba devēju vidū. Tādējādi tiks vispārēji veicināta dalība, jo īpaši 
lietišķo zinātņu augstskolās, kurās prakse bieži vien ir neatņemama mācību 
programmas sastāvdaļa. 

 Pētījumā atklātas iespējas atrisināt atsevišķas mobilitātes problēmas ārpus 
augstākās izglītības sistēmas. Piemēram, noskaidrots, ka studenti, kuri ieguva 
informāciju par studijām ārzemēs agrākos izglītības posmos, bija daudz 
interesētāki piedalīties mobilitātes programmās. Tāpēc jau vidējās izglītības 
vēlākos posmos skolēni ir plaši jāinformē par studijām ārzemēs un par 
ieguvumiem, ko sniedz šādas programmas, tostarp plaši izmantojamas prasmes 
un valodu prasmes. 

 Kopumā Erasmus programma tiek uzskatīta par veiksmīgu, lai gan veiksmes 
līmenis atšķiras starp valstīm un ieinteresētajām pusēm. Ir divas iespējas, kā 
uzlabot Erasmus programmas tēlu. Viena pieeja būtu nodrošināt, ka visas 
iesaistītās puses saņem vienotu informāciju par Erasmus programmu. To var 
panākt, piemēram, izveidojot Eiropas mēroga informatīvu portālu, kurā ietvertu 
informācija par jautājumiem Eiropas, valstu un institucionālā līmenī. Šie 
pasākumi varētu ietvert arī vienota Erasmus ievadkursa izveidi studentiem, kuri 
dodas vai plāno doties apmaiņas programmā. Otra pieeja būtu pieņemt viedokļu 
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daudzveidību un programmas veicināšanā izmantot dalībnieku un programmas 
absolventu pieredzi, uzsvaru liekot uz pieredzes apmaiņu, praktisku informāciju 
draugu-padomdevēju un darbaudzinātāju atbalsta sistēmām, uzlabojot 
viesstudentu integrāciju un spēcinot un profesionalizējot studentu struktūras, 
piemēram, Erasmus studentu tīklu. 

 


