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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

Skop tal-istudju 

Sa mit-tnedija tiegħu fl-1987, il-programm tal-Unjoni Ewropea, ERASMUS, ippermetta lil 
aktar minn 2.2 miljun student u lil 250 000 membru tal-persunal universitarju li jiċċaqalqu 
ġewwa l-Ewropa. Attwalment, kull sena, 'il fuq minn 180 000 student isiefru biex jistudjaw 
u jaħdmu fil-qafas tal-programm ERASMUS. Filwaqt li kulma jmur in-numru ta' studenti li 
jipparteċipaw fil-programm qed jiżdied kostantement, fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi, ir-rata ta' 
parteċipazzjoni tibqa' inqas minn 4%. Barra minn hekk, f'bosta pajjiżi, iċ-ċifri jindikaw 
staġnar, jew saħansitra tnaqqis, tal-livelli ta' parteċipazzjoni. 
 
L-iskop ta' dan l-istudju huwa li jeżamina l-ostakli finanzjarji u kull limitazzjoni possibbli 
oħra li aktarx jxekklu l-parteċipazzjoni tal-istudenti fil-programm ERASMUS kif ukoll li jislet 
konklużjonijiet dwar il-modi biex tiżdied il-parteċipazzjoni. L-istudju jwieġeb għall-
mistoqsijiet li ġejjin:  
 

 X'inhi, illum, fid-diversi pajjiżi Ewropej, il-qagħda tal-mobilità tal-istudenti u 
partikolarment tal-parteċipazzjoni fil-programm ERASMUS?  

 Sa liema punt l-ostakli finanzjarji jillimitaw il-parteċipazzjoni tal-istudenti fil-
programm ERASMUS?  

 Sa liema punt il-programm ERASMUS huwa aċċessibbli għall-istudenti tal-gruppi 
soċjoekonomiċi kollha? 

 Liema fatturi oħra, fosthom il-motivazzjoni personali, l-informazzjoni għad-
dispożizzjoni, il-kundizzjonijiet tal-borża ta' studju ERASMUS u l-kumpatibilità 
bejn is-sistemi ta' edukazzjoni ogħla jinfluwenzaw ir-rata ta' parteċipazzjoni fil-
programm? 

 Liema mekkaniżmi finanzjarji u liema inizjattivi oħra jistgħu jikkontribwixxu biex 
jiżdied in-numru ta' studenti ERASMUS fil-futur? 

 
L-analiżi hija bbażata fuq tliet għejun ta' informazzjoni: riċerka fid-dokumenti, stħarriġ tal-
istudenti u studji tal-każ. Ir-riċerka fid-dokumenti tinkludi sinteżi tal-informazzjoni li ġejja 
minn studji u data preċedenti. Sar stħarriġ fost l-istudenti, tal-programm ERASMUS u 
mhux, biex insiru nafu l-motivazzjoni tagħhom u l-ostakli li ltaqgħu magħhom rigward il-
parteċipazzjoni fil-programm ERASMUS.  L-istħarriġ sar f'seba' pajjiżi, rappreżentattivi tal-
akbar varjetà f'termini ta' ostakli finanzjarji perċepiti (għoljin/baxxi) u f'termini ta' 
parteċipazzjoni fil-programm ERASMUS (għolja/baxxa).  Il-kampjun finali fih 
21,145 tweġiba, li minnhom 8,697 ingħataw minn studenti mhux ERASMUS u 12,448 minn 
studenti ERASMUS. Saru studji tal-każ approfonditi f'erba' pajjiżi: l-objettiv tagħhom kien li 
jivverifikaw ir-riżultati u li nitgħallmu dwar il-prattiki tajba potenzjali. 
 
Bosta studji preċedenti eżaminaw l-ostakli għall-parteċipazzjoni fil-programm ERASMUS. 
Dan l-istudju jiġbor flimkien l-evidenza minn studji oħra u jikkonferma l-konklużjonijiet 
permezz ta' stħarriġ ġdid tal-istudenti. Barra minn hekk, il-biċċa l-kbira tal-istudji dwar il-
mobilità jeżaminaw il-fatturi motivazzjonali u l-ostakli perċepiti mill-istudenti li ħadu l-
opportunità tal-mobilità. Huwa madankollu interessanti li jitqiesu wkoll l-istudenti li ma 
ħadux sehem fi programm ta' mobilità u li nifhmu liema huma l-ostakli skont il-fehma 
tagħhom. Għalhekk, dan l-istħarriġ tal-istudenti mhux ERASMUS jirrappreżenta valur 
miżjud importanti ta' dan l-istudju għall-għarfien eżistenti. Barra minn hekk, l-istudji tal-
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każ approfonditi juru prattiki nazzjonali u istituzzjonali interessanti, intiżi biex ikomplu 
jsaħħu l-programm ERASMUS. 

Riżultati ewlenin dwar il-parteċipazzjoni fil-programm 

In-numru ta' studenti ERASMUS żdied kostantement mit-tmiem tas-snin Tmenin. F'dawn l-
aħħar snin iż-żieda kienet esponenzjali minħabba d-dħul fl-Unjoni Ewropea tal-Istati 
Membri l-ġodda li wessgħu l-għadd ta' studenti eliġibbli. B'mod kumplessiv, il-proporzjon ta' 
studenti ERASMUS ivarja minn 0.1% sa 1.5% tal-istudenti kollha iskritti, għajr għal-
Lussemburgu, fejn ir-rata ta' parteċipazzjoni tisboq is-6%. Fl-Istati Membri l-ġodda, ir-rata 
ta' parteċipazzjoni għandha tendenza li tkun inqas, iżda f'dawn il-pajjiżi, jidher li l-
iskrizzjonijiet qegħdin jiżdiedu b'ritmu aktar mgħaġġel u b'hekk ir-rati ġenerali qegħdin isiru 
uniformi. F'xi Stati Membri antiki, ir-rata ta' parteċipazzjoni fil-programm ERASMUS waqfet 
jew saħansitra naqset. 
 
L-istudenti jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza prinċipalment minħabba raġunijiet ta' żvilupp 
personali: għall-opportunità li jgħixu barra, jiltaqgħu ma' nies ġodda, jakkwistaw l-hekk 
imsejħa "soft skills", iżda wkoll biex itejbu l-għarfien ta' lingwi barranin. Il-benefiċċji 
mistennija għall-karriera tal-futur mhumiex fost il-prijoritajiet personali ewlenin, iżda 
għadhom fattur importanti għall-maġġoranza tal-istudenti. 
 
Ġeneralment, l-istudenti ERASMUS jiġu minn gruppi soċjoekonomiċi ogħla. Tendenzi 
indikattivi oħra juru li, fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi, numru relattivament għoli ta' studenti 
ERASMUS ġejjin minn universitajiet tradizzjonalment "akkademiċi", pjuttost milli minn 
istituti ta' edukazzjoni ogħla alternattivi, u li dawn ġejjin l-aktar mir-reġjuni tal-bliet kapitali 
u minn bliet kbar oħra.  Huma l-aktar interessati fil-programm Erasmus l-istudenti tal-
ekonomija u xjenzi soċjali, filwaqt li fl-aħħar post insibu l-istudenti ta' suġġetti xjentifiċi. 
Ġeneralment, l-istudenti ERASMUS huma iżgħar fl-età mill-medja tal-istudenti. 

Riżultati ewlenin dwar l-ostakli finanzjarji 

Ir-restrizzjonijiet ekonomiċi huma l-aktar fattur importanti li jillimita l-parteċipazzjoni fl-
ERASMUS. Skont 57% tal-istudenti li ma ħadux sehem fl-ERASMUS, l-istudju barra minn 
pajjiżhom iqum wisq flus, filwaqt li 29% irrinunzjaw għall-ERASMUS għax is-somma tal-
borża ta' studju mhijiex biżżejjed biex tkopri l-ispejjeż. 
 
Il-kobor tal-limitazzjonijiet finanzjarji perċepiti mill-istudenti jvarja konsiderevolment minn 
pajjiż għall-ieħor. Fil-biċċa l-kbira tal-Istati, l-ostaklu finanzjarju huwa l-ewwel inkwiet tal-
istudenti, minkejja li f'ċertu għadd ta' pajjiżi, partikolarment fil-Finlandja u fl-Isvezja, l-
aspett finanzjarju jitqies inqas importanti meta mqabbel ma' kwistjonijiet oħra. Madankollu, 
f'kull pajjiż, ir-restrizzjonijiet finanzjarji jikklassifikaw fost l-ewwel tliet raġunijiet ta' inkwiet 
tal-istudenti, fil-qasam tal-mobilità. 
 
Madankollu, ma jidhirx li l-perċezzjoni ta' dawn l-ostakli qiegħda tbaxxi r-rata ta' 
parteċipazzjoni nazzjonali u lanqas mhija tgħolli, fost l-istudenti li ħadu l-opportunità tal-
mobilità", il-proporzjon ta' studenti li ġejjin minn familji benestanti. Fil-fatt mhijiex biss il-
kwistjoni tad-disponibilità ekonomika li tillimita l-istudenti, iżda pjuttost bilanċ bejn l-
ispejjeż u l-benefiċċji mistennija: l-istudenti jinvestu iktar riżorsi personali fil-programm 
ERASMUS jekk jistennew vantaġġi f'termini ta' aċċess dirett għas-suq tax-xogħol. Huwa ċar 
li l-esperjenza f'sistema ta' edukazzjoni ogħla mhux tal-pajjiż ta' dak li jkun għandha valur 
ogħla f'dawk is-setturi tas-suq tax-xogħol fejn huwa iżgħar in-numru ta' gradwati li għamlu 
esperjenza simili. Għaldaqstant, jekk in-numru ta' studenti li jagħmlu esperjenza ta' studju 
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barra jiżdied, il-vantaġġ li jirriżulta għas-suq tax-xogħol minn dik l-esperjenza barra 
tonqos. F'dawn l-aħħar snin, naqas il-vantaġġ finanzjarju individwali akkumulat fis-suq tax-
xogħol frott ta' esperjenza ERASMUS. B'konsegwenza ta' dan, f'xi pajjiżi (partikolarment 
dawk bl-ogħla livelli ta' studju barra), l-ERASMUS ma jitqiesx bħala investiment razzjonali 
fil-karriera tal-futur, iżda pjuttost bħala lussu li l-istudenti b'riżorsi ekonomiċi limitati aħjar 
jevitaw. 
 
Ġeneralment, l-istudenti ERASMUS jiġu minn gruppi soċjoekonomiċi ogħla. It-tendenza hija 
partikolarment evidenti fil-pajjiżi inqas benestanti jekk imqabbla mal-pajjiżi inqas sinjuri fl-
Ewropa. Wisq probabbli din l-istampa tirrifletti d-differenzi speċifiċi ta' kull pajjiż fil-mod li 
bih il-programm ERASMUS huwa kkunsidrat, jekk joffri "vantaġġi ta' konsum" inkella 
"vantaġġi ta' investiment", skont l-aspettattivi ekonomiċi tal-istudenti għall-futur. 
 
Il-parteċipazzjoni tal-istudenti tal-gruppi soċjoekonomiċi inqas benestanti fl-ERASMUS 
mhijiex imxekkla mid-disponibilità ta' fondi diretti, bħall-aċċess għas-self tal-istudenti jew 
għar-riżorsi tal-familja, iżda pjuttost mis-sensittività tagħhom fil-konfront tal-ispejjeż 
addizzjonali assoċjati ma' perjodu ta' studju barra. 
 
Fir-rigward ta' dan, mhijiex biss is-somma grossa tal-borża ta' studju li taffettwa r-rieda 
tal-istudenti biex jipparteċipaw fil-programm ERASMUS, iżda anki l-aspetti prattiċi marbuta 
mal-finanzjament tal-borża għal perjodu ta' studju f'ambjent mhux familjari, inklużi aspetti 
bħall-inċertezza tal-ispejjeż imġarrba, is-somma finali tal-borża ERASMUS u l-fatt li dak li 
jkun ma jkunx jaf jekk il-pagament previst jitħallasx meta l-ispejjeż ikunu effettivament 
imġarrba. 
 
Fost riżultati speċifiċi oħra nsibu:  

 Il-kobor tal-ostakli finanzjarji perċepiti mill-istudenti intervistati jvarja 
konsiderevolment minn pajjiż għall-ieħor. F'5 pajjiżi minn 7 din hija l-aktar 
limitazzjoni importanti li ġġiegħel lill-istudenti jirrinunzjaw għall-esperjenza ta' 
studju barra minn pajjiżhom; f'żewġ pajjiżi oħra, il-problema tinsab fost l-ewwel 
3. 

 Minkejja li huwa diffiċli tforni stima ċerta tal-istudenti potenzjalment "mobbli" li 
ma jistudjawx barra minn pajjiżhom minħabba restrizzjonijiet finanzjarji, huwa 
stmat li dan in-numru huwa bejn 980,000 u 1.5 miljun student. Ir-restrizzjonijiet 
finanzjarji madankollu, ma jirrappreżentawx l-uniċi ostakli, anki jekk il-kwistjoni 
finanzjarja tkun solvuta totalment, aktarx li perċentwal imdaqqas ta' dawn l-
istudenti mhuwiex biħsiebu jistudja barra minħabba raġunijiet familjari jew 
relazzjonijiet personali. 

 Ir-rikonoxximent tal-krediti wkoll jirrappreżenta kwistjoni importanti għall-
istudenti ta' kważi l-pajjiżi kollha. 34% tal-istudenti bħala medja, 60% f'xi 
pajjiżi, ammettew li l-inċertezza marbuta mar-rikonoxximent tal-krediti 
influwenzat id-deċiżjoni li ma jipparteċipawx fl-ERASMUS. F'bosta pajjiżi, il-
kwistjoni hija aggravata mill-biża' li l-problemi marbuta mar-rikonoxximent tal-
krediti jittardjaw il-lawrja u b'hekk jiġu kkawżati aktar spejjeż minħabba self, 
miżati għat-tagħlim u/jew qligħ pospost. 

 Fl-Ewropa, is-sistemi ta' appoġġ finanzjarju għall-istudenti jvarjaw 
konsiderevolment, għal dak li għandu x'jaqsam mal-proporzjon relattiv tal-boroż 
ta' studju, is-self u tipi oħra ta' sussidji kif ukoll il-livell assolut ta' appoġġ. L-
evidenza donnha tissuġġerixxi li l-istudenti li għandhom sors ta' dħul 
indipendenti (sussidji universali), jipperċepixxu ostakli finanzjarji iktar baxxi biex 
jipparteċipaw fl-ERASMUS. M'hemmx ness viżibbli bejn l-appoġġ ibbażat fuq il-
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bżonnijiet fis-sistemi nazzjonali, u d-distribuzzjoni soċjoekonomika tal-istudenti 
ERASMUS. 

 Il-finanzjamenti disponibbli għall-mobilità tal-istudenti jvarjaw notevolment minn 
pajjiż għall-ieħor, iżda jidhru pożittivament marbuta mal-parteċipazzjoni fl-
ERASMUS. Mhuwiex ċar jekk huwiex il-finanzjament addizzjonali li jħeġġeġ il-
parteċipazzjoni jew jekk dak il-finanzjament jindikax li l-internazzjonalizzazzjoni 
hija element importanti tal-programm għall-edukazzjoni ogħla. Fejn l-
internazzjonalizzazzjoni titqies bħala parti importanti tal-attivitajiet universitarji, 
l-istudenti jistgħu jħossu "pressjoni" aktar qawwija biex isiru "mobbli". 

Riżultati ewlenin dwar l-ostakli potenzjali l-oħrajn 

L-ostakli finanzjarji mhumiex l-uniku aspett importanti li jolqot il-parteċipazzjoni fil-
programm ERASMUS. Nistgħu nidentifikaw erba' settijiet oħra ta' ostakli potenzjali: il-
kundizzjonijiet tal-programm ERASMUS, il-kumpatibilità tas-sistemi ta' edukazzjoni ogħla, 
informazzjoni skarsa dwar il-programm u fatturi personali. 
 
L-istudenti wrew interess qawwi fl-opportunità li jistudjaw barra minn pajjiżhom. Kienu biss 
24% tal-istudenti li ma ħadux sehem fl-ERASMUS li ddikjaraw li mhumiex interessati fi 
programm ta' studju barra. Fl-istess ħin, kien hemm tliet aspetti li inkwetaw lill-istudenti 
fir-rigward tal-parteċipazzjoni fi programm ta' studju barra minn pajjiżhom, jiġifieri l-
kwistjoni tar-rikonoxximent tal-krediti, il-kompetenzi lingwistiċi u r-relazzjonijiet personali li 
jillimitaw mobilità aktar mifruxa. 
 
Dawn li ġejjin huma r-riżultati speċifiċi relatati mal-ostakli potenzjali l-oħrajn:  

 Barra mill-kwistjoni finanzjarja, l-importanza ta' ostakli potenzjali oħrajn turi 
differenzi qawwija fuq livell nazzjonali. 

 L-istudenti ddikjaraw li r-rikonoxximent tal-krediti huwa l-aktar fattur importanti 
li  jimmotivahom biex jipparteċipaw fi programm ta' studju barra minn pajjiżhom 
(66% tal-intervistati), filwaqt li 62% ssuġġerew li togħla s-somma tal-borża ta' 
studju u 62% oħra jixtiequ jkunu jistgħu jagħżlu università ospitanti barra mil-
lista proposta. 

 41% tal-istudenti rappurtaw li qatgħu qalbhom li jistudjaw barra parzjalment 
minħabba il-kompetenzi lingwistiċi limitati tagħhom. Il-perċentwal ivarja minn 34 
sa 62% skont il-pajjiż. 

 Għal dak li għandu x'jaqsam mal-istudenti mhux ERASMUS, il-mobilità tagħhom 
ixxekklet minħabba raġunijiet marbuta mar-relazzjonijiet personali u mal-
familja, ostaklu importanti (ħafna) għal kważi nofs l-istudenti (46%), 
b'varjazzjonijiet bejn  36 u 58% skont il-pajjiż. Dawn il-fatturi influwenzaw id-
deċiżjoni ta' dawk li ma kinux ikkunsidraw bis-serjetà li jipparteċipaw fil-
programm ERASMUS, filwaqt li l-istudenti ERASMUS u l-istudenti li kienu 
biħsiebhom jieħdu sehem fil-programm irrapportaw li dawn l-ostaklu huwa 
relattivament baxx. 

 Ftit studenti, fi proporzjon, semmew fost l-ostakli l-kompetizzjoni għolja biex 
jiksbu l-borża ta' studju. Fl-istess ħin, 6% tal-istudenti (3-13% skont il-pajjiż) 
stqarrew li ma ħadux sehem fil-programm ERASMUS billi l-applikazzjoni tagħhom 
għall-borża ta' studju ma ntgħażlitx, u dan juri biċ-ċar it-talba għal numru ogħla 
ta' boroż. 

 L-informazzjoni dwar il-programm għadha tirrappreżenta problema għal xi 
studenti. 53% tal-intervistati ammettew li aktar informazzjoni għad-dispożizzjoni 
kienet tikkonvinċihom jipparteċipaw. Min-naħa l-oħra, 16% tal-istudenti 
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parteċipanti biss indikaw li ltaqgħu ma' problemi relatati mal-kwantità ta' 
informazzjoni disponibbli dwar il-programm. 

 Skont madwar 35% tal-istudenti ERASMUS, il-piż amministrattiv kien 
partikolarment diffiċli, iżda fl-istess ħin, 16% tal-istudenti biss qiesu li r-rekwiżiti 
amministrattivi kienu raġuni importanti (ħafna), determinanti għan-nuqqas ta' 
parteċipazzjoni. 

 Il-programm ERASMUS jidher li għandu bixra "soċjali" aktar minn "akkademika". 
Jekk minn naħa dan jista' jiġbed gruppi ta' studenti partikolari, mill-oħra l-
programm jista' jirriżulta anqas attraenti għall-istudenti interessati f'esperjenza 
akkademika aktar intensa. 

 Bħala medja, madwar terz tal-istudenti ltaqgħu ma' diffikultà bl-għażla limitata 
tal-istituti ospitanti. F'xi pajjiżi, madankollu, il-kwistjoni kellha natura 
prijoritarja: 61% tal-istudenti jaqblu li għażla usa' ta' istituti kienet 
timmotivahom biex jieħdu sehem fil-programm. 

 Madwar terz tal-istudenti ERASMUS kellhom diffikultà minħabba l-inċertezza tas-
sistema ta' edukazzjoni barranija (34%) u min-nuqqas ta' 
integrazzjoni/kontinwità bejn is-suġġetti studjati f'pajjiżhom u barra (33%). It-
tħassib dwar il-kwalità tal-edukazzjoni kien b'ċertu mod inqas (23%). 

 L-istudenti ftit li xejn taw importanza lil kwistjonijiet oħrajn: numru ċkejken ta' 
studenti ħassew li l-programm huwa twil wisq (3-11%) jew qasir wisq (8-26%). 
Ir-responsabilitajiet ta' xogħol f'pajjiżhom ikkostitwixxew l-ostaklu l-inqas 
importanti; in-nuqqas ta' programmi ta' studju bil-lingwa Ingliża barra minn 
pajjiżhom u l-assenza ta' appoġġ f'dawk li huma servizzi għall-istudenti tqisu 
bħala problemi minuri. 

 Il-biċċa l-kbira tal-ostakli huma iktar gravi għall-istudenti tal-Baċellerat meta 
mqabbla mal-istudenti tal-lawrja Masters, iżda l-importanza relattiva tagħhom 
baqgħet xorta. 

Rakkomandazzjonijiet 

Abbażi ta' dawn ir-riżultati, l-istudju jressaq dawn ir-rakkomandazzjonijiet prinċipali li 
ġejjin. 

A. Rakkomandazzjonijiet dwar l-ostakli finanzjarji 

 Il-programm ERASMUS huwa suċċess u l-istudju kixef domanda qawwija mhux 
sodisfatta. Fid-dawl ta' dan, hemm bżonn kbir għal aktar boroż ta' studju 
ERASMUS. 

 Jeżistu differenzi nazzjonali importanti f'dak li għandu x'jaqsam mal-aktar ostakli 
importanti għall-parteċipazzjoni fil-programm ERASMUS: jeħtieġ norjentaw ir-
rakkomandazzjonijiet politiċi skont is-sitwazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż u 
nsibu soluzzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi bħala tweġiba għall-problemi interni. L-
istudju identifika (partikolarment, ir-riċerka fid-dokumenti), l-eżistenza ta' 
numru relattivament baxx ta' analiżijiet fuq livell nazzjonali dwar ir-rati ta' 
parteċipazzjoni fil-programm ERASMUS. Din ir-riċerka nazzjonali żvelat indikaturi 
importanti għall-istrumenti ta' politika interna (eż. l-aġenziji nazzjonali u l-istituti 
li jimmiraw b'mod speċifiku l-gruppi ta' studenti li jipparteċipaw l-inqas). 

 Problema speċifika li ġejja mill-mekkaniżmi eżistenti hija li l-pajjiżi li kellhom 
"suċċess kbir" (jiġifieri dawk il-pajjiżi b'rati ta' parteċipazzjoni għolja) għandhom 
problemi li jirriżultaw minn dan is-suċċess minħabba l-baġit fiss tal-programm 
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ERASMUS. L-għażliet għal dawn il-pajjiżi huma (a) diżappunt għal għadd kbir ta' 
studenti; (b) tnaqqis tas-somma tal-borża għal kull student; jew (ċ) allokazzjoni 
ta' aktar fondi nazzjonali. Hija rakkomandata l-adozzjoni ta' provvedimenti fuq 
livell Ewropew biex ikun evitat li jiġi penalizzat is-suċċess. Nistgħu negħlbu din il-
problema billi nallokaw aktar fondi lill-pajjiżi b'parteċipazzjoni għolja jew lill-
pajjiżi fejn id-domanda hija ħafna ogħla min-numru ta' boroż ta' studju. Approċċ 
politiku alternattiv ikun jikkonsisti fil-ħolqien ta' fond ta' riserva ERASMUS bil-
għan li jiġu rkuprati l-fondi tal-pajjiżi li jkunux użaw il-baġit tagħhom u jerġgħu 
jiġu assenjati lill-pajjiżi b'aktar kandidati interessati milli postijiet. 

 Mhuwiex fattibbli li l-istudenti jintalbu aktar kontributi. Il-vantaġġi ekonomiċi 
marbuta ma' parteċipazzjoni fil-programm ERASMUS naqsu filwaqt li żdiedu l-
ispejjeż ekonomiċi individwali tal-edukazzjoni ogħla (miżati għat-tagħlim, rikors 
għal self tal-istudenti). Billi l-benefiċċji għall-istudju barra qed jonqsu u l-borża 
ta' studju ERASMUS mhijiex marbuta mal-ispejjeż effettivament imġarrba waqt 
il-perjodu ta' studju barra, l-istudenti huma inqas disposti li jinvestu r-riżorsi 
finanzjarji tagħhom f'attività bi spejjeż definiti ħażin u mingħajr limitu stabbilit, li 
ma troddx vantaġġi sostanzjali fis-suq tax-xogħol u spiss tikkawża problemi ta' 
rikonoxximent. 

 L-istudenti ERASMUS identifikaw sensiela ta' vantaġġi fit-tul li jinbtu mill-istudju 
barra minn pajjiżhom, fosthom il-kompetenzi trasferabbli, it-tagħlim lingwistiku 
u l-iżvilupp tal-attitudni li jistgħu jimmodifikaw il-kalkolu f'termini ta' spejjeż u 
benefiċċji tal-istudenti, u partikolarment iżidu r-rieda tagħhom li jistudjaw jew 
jaħdmu barra biex jiksbu dawn il-vantaġġi. Waqt il-promozzjoni tal-programm 
ERASMUS, aktar attenzjoni jmissha tingħata lil dawn il-vantaġġi fit-tul. 

 L-użu tal-investimenti privati diretti tal-istudenti għall-programm ERASMUS 
mhuwiex fattibbli, iżda jistgħu jitħeġġu wkoll kontributi mill-kumpaniji li jilqgħu l-
istudenti u aġenziji oħra involuti fl-apprendistati fl-ambitu tal-programm 
ERASMUS. Jeżistu possibilitajiet konsiderevoli għal apprendistati fil-qafas tal-
programm ERASMUS minħabba l-vantaġġi evidenti għall-istudenti (minkejja xi 
problemi amministrattivi u għall-kumpaniji parteċipanti. 

 Studji preċedenti enfasizzaw li l-kuntest soċjoekonomiku ma jikkostitwixxix l-
aktar ostaklu importanti għall-parteċipazzjoni fil-programm, minkejja li 
jaffettwaha. Waqt li jiġu eżaminati liema politiki jkunu jirriżultaw l-aktar effikaċi, 
l-eżiġenzi tal-istudenti li ġejjin minn ambjenti żvantaġġati huma ttrattati aħjar 
fuq livell nazzjonali (sistema nazzjonali ta' għajnuna għall-istudenti), 
possibbilment bl-użu ta' riżorsi minn istituti ta' edukazzjoni ogħla individwali. 
Bosta sistemi ta' għajnuna għall-istudenti diġà għandhom mekkaniżmi għall-
istudenti żvantaġġati, u b'hekk qam ċertu tħassib dwar il-fatt li l-mekkaniżmi 
politiċi fil-qafas tal-programm ERASMUS jistgħu jirreplikaw il-burokrazija u 
jnaqqsu t-trasparenza. 

 Jeżistu differenzi ġeografiċi speċifiċi fir-rati ta' parteċipazzjoni; normalment, ir-
reġjuni l-inqas żviluppati u ż-żoni rurali jirreġistraw rati ta' parteċipazzjoni inqas 
meta mqabbla maż-żoni metropolitani u tal-bliet kapitali. Dan hu partikolarment 
il-każ taż-żoni żvantaġġati, li ma għandhomx universitajiet ta' riċerka kbar, iżda 
istituti speċjalizzati żgħar, kulleġġi u universitajiet ta' xjenzi applikati. Huwa ċar 
li jistgħu jintużaw il-fondi strutturali Ewropej biex tiżdied il-parteċipazzjoni fir-
reġjuni eliġibbli. Madankollu, id-dinamika tal-inugwaljanzi mhijiex totalment ċara 
u għaldaqstant jinħtieġ studju aktar bir-reqqa dwar dawn il-problemi u 
inugwaljanzi qabel ma tittieħed azzjoni politika deċiżiva. 
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 L-istudju kixef l-eżistenza ta' ċerti ostakli finanzjarji/amministrattivi, 
partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam mal-proċeduri ta' ħlas. Jeżistu argumenti 
b'saħħithom favur ħlas bil-quddiem minħabba l-problema kkawżata mid-
dewmien tal-ħlas, u tinħtieġ aktar trasparenza dwar il-livelli tal-borża ta' studju. 
Għandha tingħata informazzjoni aħjar dwar l-ispejjeż grossi għal perjodu ta' 
studju barra meta mqabbla mal-boroż disponibbli. 

 Qasam li qajjem tħassib partikolari kkonċerna l-informazzjoni mogħtija fir-
rigward tal-possibilitajiet ta' kofinanzjament fil-pajjiżi u fl-istituti. L-istudenti 
indikaw li din l-informazzjoni kienet skarsa u/jew mhux trasparenti biżżejjed. L-
istess argument japplika għall-possibilità ta' trasferimenti ta' boroż nazzjonali, 
istituzzjonali jew ta' tip ieħor jew ta' self. Dan huwa kontribut importanti biex 
jingħelbu r-restrizzjonijiet finanzjarji għall-parteċipazzjoni fil-programm 
ERASMUS, iżda mhux l-istudenti kollha donnhom jafu b'dawn l-opportunitajiet. 

 Ir-rikonoxximent u t-trasferiment tal-krediti jibqgħu problema importanti, u 
jikkonsistu ġeneralment fit-tieni l-aktar ostaklu importanti wara l-problemi 
finanzjarji. Iż-żewġ kwistjonijiet huma marbuta biċ-ċar billi n-nuqqas ta' 
rikonoxximent jista' jissarraf f'perjodu ta' studju itwal li jimplika aktar spejjeż. 
Jeżisti tħassib marbut mal-fatt li l-proċess ta' Bolonja għadu ma indirizzax b'mod 
sinifikanti l-problemi ta' rikonoxximent għall-istudenti li studjaw barra minn 
pajjiżhom u għall-awtoritajiet inkarigati mill-eżami tal-krediti u mir-
rikonoxximent tagħhom meta dawn ikunu nkisbu bnadi oħra mill-istudenti 
tagħhom stess. 

 Huwa possibbli li tiżdied il-parteċipazzjoni permezz ta' boroż ta' studju ERASMUS 
fil-kuntest ta' korsijiet konġunti u doppji (li jindirizzaw direttament il-kwistjoni 
tar-rikonoxximent) li jinvolvu perjodu ta' studju obbligatorju barra. Dawn l-
iskemi għandhom il-vantaġġ li jsaħħu l-mobilità tal-għalliema, inaqqsu n-nuqqas 
ta' fehim u l-injoranza fit-tagħlim u b'hekk jikkontribwixxu biex itejbu l-mobilità 
tal-istudenti. 

B. Rakkomandazzjonijiet dwar fatturi oħrajn 

 L-istudju ma weriex problemi sinifikanti fit-tul ta' żmien medju ta' perjodu ta' 
studju barra (6 xhur) permezz ta' boroż ta' studju ERASMUS. Jeżistu 
possibilitajiet ta' mobilità ta' natura kemxejn differenti, partikolarment għall-
programmi intensivi qosra (bejn ġimgħa u tliet ġimgħat) li jinvolvu studenti u 
għalliema minn bosta pajjiżi u istituti, immirati għal dawk li (għadhom) mhumiex 
ċerti mill-vantaġġi li jġib miegħu perjodu itwal. 

 Huwa possibbli li l-programm ERASMUS jiġi estiż għal perjodi itwal ta' studju 
barra. Madankollu, l-allokazzjonijiet finanzjarji jimplikaw il-ħtieġa li naslu għal 
kompromess f'termini ta' spejjeż u b'hekk tonqos il-parteċipazzjoni kumplessiva 
(bl-involviment ta' anqas studenti għal perjodi itwal). 

 Il-programm ta' apprendistati tqies bħala suċċess u jidher lest għal aktar 
promozzjoni fost l-istudenti u min iħaddem fil-programm ERASMUS għall-
apprendistati. Dan se jżid il-parteċipazzjoni kumplessiva, partikolarment fl-
universitatjiet ta' xjenzi applikati fejn sikwit l-apprendistati jiffurmaw parti 
integrali mill-kors. 

 L-istudju wera potenzjal għas-soluzzjoni ta' xi problemi marbuta mal-mobilità 
barra mis-sistema ta' edukazzjoni ogħla. Ngħidu aħna, ġie osservat li l-istudenti 
li ngħataw informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta' studju barra fi stadju bikri tal-
karriera edukattiva tagħhom kienu iktar ħerqana jieħdu sehem fi programmi ta' 
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mobilità. Huwa possibbli li tinxtered iktar informazzjoni dwar l-istudju barra u l-
vantaġġi usa' tiegħu, fosthom il-kompetenzi trasferibbli u l-kompetenzi lingwistiċi 
fi tmiem tat-tagħlim sekondarju. 

 Il-programm ERASMUS ġeneralment huwa meqjus ta' suċċess, minkejja li l-livell 
ta' dan is-suċċess huwa differenti fost il-pajjiżi u l-partijiet interessati. Jeżistu 
żewġ alternattivi biex titjieb id-dehra ta' dan il-programm. Approċċ wieħed  jista' 
jikkonsisti mill-fatt li jiġi żgurat li dan il-programm iżomm identità omoġenja 
għall-partijiet kollha kkonċernati, eż. permezz ta' portal ta' informazzjoni fuq 
skala Ewropea li jkun fih informazzjoni kompluta dwar l-aspetti fuq livell 
Ewropew, nazzjonali u istituzzjonali. Dan jista' jinkludi l-ħolqien ta' korsijiet 
uniformi ta' introduzzjoni għall-ERASMUS għall-istudenti li jipparteċipaw jew li 
biħsiebhom jipparteċipaw fi programm ta' skambju. Approċċ ieħor ikun 
jikkonsisti mill-fatt li tkun aċċettata d-diversità tal-bixriet u li jsir użu mill-
esperjenzi li għexu l-parteċipanti u l-ex studenti għall-promozzjoni tal-
programm, b'enfasi fuq il-qsim ta' esperjenzi, l-informazzjoni prattika, il-pariri, 
is-sistemi ta' sħab jew tutoraġġ, titjib tal-integrazzjoni tal-istudenti li 
jipparteċipaw fil-programm u t-tisħiħ u l-professjonalizzazjoni tal-korpi 
studenteski bħan-netwerk tal-istudenti ERASMUS. 
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