
 
 
 
  

DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI INTERNE ALE UNIUNII 

SERVICIUL DE POLITICI B: POLITICI STRUCTURALE ŞI DE 
COEZIUNE 

 

CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE 
 
 
 
 
 
 
 

ÎMBUNĂTĂŢIREA PARTICIPĂRII LA 
PROGRAMUL ERASMUS 

 
 
 
 

 

STUDIU 
 
 
 

 
Cuprins: 

Prezentul studiu analizează măsura în care studenţii europeni se confruntă cu 
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programul Erasmus. Datele indică faptul că principalele obstacole în calea 
participării variază în mod semnificativ în funcţie de ţară, cu excepţia aspectelor 
de ordin financiar, care reprezintă o preocupare importantă pentru studenţii de 
peste tot. Participarea la programul Erasmus este legată de mediul socio-
economic din care provin studenţii și este influenţată în primul rând de 
preferinţele individuale și de analiza cost-beneficii, mai degrabă decât de 
aspecte legate de accesibilitatea financiară. Alte obstacole în calea participării la 
programul Erasmus includ problemele legate de recunoașterea creditelor de 
studiu, precum și cunoștinţele lingvistice insuficiente și angajamentele personale 
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SINTEZĂ 

Obiectivul studiului 

De la iniţierea sa în 1987, programul Erasmus al UE a permis unui număr de peste 2,2 
milioane de studenţi și 250 000 de cadre universitare să-și exercite mobilitatea în Europa. 
 În prezent, peste 180 000 de studenţi studiază și lucrează în străinătate în fiecare an prin 
intermediul sistemului Erasmus. Chiar dacă numărul studenţilor care participă la program a 
crescut în mod constant, rata de participare este în continuare sub 4% în majoritatea 
ţărilor. În plus, în unele ţări rata de creștere a numărului de participanţi a stagnat sau chiar 
s-a diminuat. 
 
Scopul prezentului studiu este acela de a examina obstacolele financiare și de altă natură 
care ar putea împiedica participarea studenţilor la programul Erasmus și de a trage 
concluzii referitoare la modalităţi de a crește participarea. Studiul răspunde următoarelor 
întrebări principale:  
 

 Care este situaţia actuală în ceea ce privește mobilitatea studenţilor și în special 
participarea la programul Erasmus în diferite ţări europene?  

 În ce măsură obstacolele de ordin financiar îi împiedică pe studenţi să participe 
la programul Erasmus?  

 În ce măsură este programul Erasmus accesibil studenţilor aparţinând tuturor 
categoriilor socio-economice? 

 Ce alţi factori, cum ar fi motivaţia personală, informarea, condiţiile de acordare a 
bursei Erasmus și compatibilitatea dintre sistemele de învăţământ superior, 
influenţează participarea la programul Erasmus? 

 Ce mecanisme financiare și alte iniţiative ar spori numărul studenţilor Erasmus în 
viitor? 

 
Analiza se bazează pe trei surse de informaţii: activităţi de documentare, o anchetă în 
rândul studenţilor și studii de caz. Activităţile de documentare includ o sinteză a 
informaţiilor obţinute din studii și date existente. Am realizat o anchetă în rândul studenţilor 
Erasmus și al celor care nu au participat la program, pentru a afla motivaţia lor pentru 
participare, precum și obstacolele cu care s-au confruntat în legătură cu aceasta. Ancheta a 
fost realizată în șapte ţări care implică o mare varietate în ceea ce privește obstacolele 
financiare percepute (mari/mici) și nivelul participării la programul Erasmus 
(ridicat/scăzut). Eșantionul final cuprinde 21 145 de răspunsuri, dintre care 8 697 provin de 
la studenţii care nu au luat parte la program, iar 12 448 de la studenţii Erasmus. Au fost 
realizate studii de caz aprofundate în patru ţări; scopul acestora este de a confirma 
rezultatele și de a afla mai multe despre posibile bune practici. 
 
Multe studii anterioare au examinat obstacolele în calea participării la programul Erasmus. 
Prezentul studiu strânge laolaltă date din alte studii și validează concluziile acestora prin 
intermediul unei noi anchete în rândul studenţilor. În plus, majoritatea studiilor referitoare 
la mobilitate analizează factorii de ordin motivaţional și obstacolele, astfel cum sunt 
percepute de către studenţii mobili. Cu toate acestea, este la fel de interesant să se 
analizeze și studenţii care nu au luat parte la un program de mobilitate și să se obţină 
informaţii aprofundate cu privire la obstacolele pe care le remarcă acești studenţi. Ancheta 
actuală realizată în rândul studenţilor care nu au participat la programul Erasmus 
reprezintă, prin urmare, o importantă contribuţie a prezentului studiu la cunoștinţele 
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existente. Mai mult, studiile de caz aprofundate evidenţiază practici naţionale și 
instituţionale interesante în vederea consolidării în continuare a programului Erasmus. 

Principalele constatări cu privire la participarea la program 

Numărul studenţilor Erasmus a crescut în mod constant începând cu sfârșitul anilor 1980. 
În ultimii ani, creșterea a fost deosebit de mare, chiar ţinând seama de creșterea numărului 
de studenţi datorată aderării noilor state membre la UE. Procentul global al studenţilor 
participanţi la programul Erasmus variază între 0,1% și 1,5% din totalul studenţilor 
înmatriculaţi, cu excepţia Luxemburgului, în cazul căruia rata de participare depășește 6%. 
Rata de participare tinde să fie mai scăzută în noile state membre, dar creșterea 
înmatriculărilor tinde să fie cea mai rapidă în aceste ţări, ratele globale devenind astfel 
egale. În unele state membre mai vechi, rata de participare la programul Erasmus a 
stagnat sau chiar a scăzut. 
 
Motivele studenţilor pentru participarea la program sunt legate în primul rând de 
dezvoltarea personală: posibilitatea de a locui în străinătate, de a cunoaște oameni noi, de 
a dobândi alte competenţe decât cele tehnice („soft skills”), dar și de a-și îmbunătăţi 
cunoștinţele lingvistice. Avantajele pentru cariera viitoare pe care le așteaptă ocupă un loc 
inferior în ceea ce privește priorităţile individuale, dar rămân un factor important pentru 
majoritatea studenţilor. 
 
Studenţii Erasmus provin în general din categorii cu un statut socio-economic mai ridicat. 
Alte tendinţe relevante arată că în majoritatea ţărilor relativ mai mulţi studenţi Erasmus 
provin din universităţi „academice” tradiţionale decât din instituţii alternative de învăţământ 
superior și un mai mulţi provin din capitale și din alte orașe. Ratele de participare la 
programul Erasmus sunt cele mai ridicate în rândul studenţilor din domeniul economiei și al 
știinţelor sociale și cele mai scăzute în cel al studenţilor din domeniul știinţelor. Studenţii 
Erasmus tind să aibă o vârstă mai mică decât media. 

Principalele constatări cu privire la obstacolele financiare 

Constrângerile de ordin financiar reprezintă principalul factor care împiedică participarea la 
programul Erasmus. 57% dintre studenţii care nu au participat la program afirmă că studiul 
în străinătate este prea scump pentru a fi luat în calcul, iar 29% dintre studenţi resping 
programul Erasmus după ce îl analizează pentru că bursa oferită este insuficientă pentru a 
acoperi costurile aferente. 
 
Gradul de percepţie a obstacolelor financiare diferă în mod semnificativ de la o ţară la alta. 
Studenţii din majoritatea ţărilor sunt foarte preocupaţi de obstacolele financiare, deși în 
anumite ţări, mai ales în Finlanda și Suedia, preocupările legate de obstacolele financiare 
sunt relativ mai scăzute decât cele legate de alte aspecte. Cu toate acestea, în toate ţările, 
constrângerile de ordin financiar se situează între primele trei preocupări ale studenţilor în 
ceea ce privește mobilitatea. 
 
Obstacolele remarcate nu par totuși să diminueze rata de participare la nivel naţional sau 
să sporească procentul studenţilor care provin din familii cu venituri ridicate din rândul 
studenţilor mobili. Nu doar disponibilitatea financiară limitează studenţii, ci mai ales 
raportul dintre costurile și beneficiile preconizate; studenţii investesc mai multe resurse 
proprii pentru experienţa Erasmus atunci când așteaptă avantaje directe pe piaţa muncii. 
Este evident faptul că valoarea unei experienţe într-o instituţie de învăţământ superior din 
străinătate este mai mare pe o piaţă a muncii unde există mai puţini absolvenţi cu astfel de 
experienţe. Prin urmare, pe măsură ce numărul studenţilor care beneficiază de experienţa 
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studiului în străinătate crește, avantajele relative de pe piaţa muncii ale respectivei 
experienţe scad. În ultimii ani, avantajele financiare individuale acumulate pe piaţa muncii 
pentru participarea la programul Erasmus s-au diminuat. Prin urmare, în unele ţări (în 
principal în cele cu cea mai ridicată rată de studii în străinătate), programul Erasmus nu 
este perceput ca o investiţie raţională într-o viitoare carieră, ci mai degrabă ca un lux care 
e mai bine să fie evitat de studenţii cu resurse limitate. 
 
Studenţii Erasmus provin în general din categorii cu un statut socio-economic mai ridicat. 
Tendinţa este evidentă mai ales în ţările mai bogate în comparaţie cu ţările mai puţin 
bogate din Europa. Acest fapt poate indica diferenţe specifice fiecărei ţări în ceea ce 
privește modul în care este perceput programul Erasmus, în funcţie de așteptările legate de 
rentabilitatea economică pentru studenţi în viitor, oferind fie „beneficii de consum”, fie 
„beneficii investiţionale”. 
 
Astfel, factorul care limitează participarea la programul Erasmus a studenţilor care provin 
din categorii cu un nivel socio-economic mai scăzut nu este disponibilitatea finanţării 
directe, cum ar fi accesul la împrumuturi pentru studenţi sau resursele familiale. Este 
vorba, mai degrabă, despre sensibilitatea studenţilor respectivi faţă de cheltuielile 
suplimentare asociate cu o perioadă de studiu în străinătate. 
 
În legătură cu acest lucru, nu doar nivelul brut al bursei afectează disponibilitatea 
studenţilor de a participa la programul Erasmus, ci, în mod explicit, și aspectele de ordin 
practic ale necesităţii de a fi finanţat pe perioada de studii într-un mediu nefamiliar, inclusiv 
incertitudinile cu privire la costurile aferente, nivelul final al bursei Erasmus care urmează a 
fi plătit și incertitudinile legate de concordanţa dintre calendarul plăţilor și momentul 
efectuării cheltuielilor. 
 
Alte constatări specifice includ:  

 gradul de percepţie a studenţilor care au luat parte la anchetă faţă de 
obstacolele financiare diferă în mod semnificativ de la o ţară la alta; în 5 din 7 
ţări, obstacolele financiare reprezintă principalul factor care îi împiedică pe 
studenţi să ia în calcul posibilitatea studiului în străinătate; în celelalte 2 ţări, 
această problemă se situează între primele 3; 

 cu toate că este dificil să se ofere estimări fiabile cu privire la numărul de 
potenţiali studenţi mobili care nu studiază în străinătate din cauza 
constrângerilor financiare, estimăm că numărul lor este cuprins între 980 000 și 
1,5 milioane. cu toate acestea, constrângerile financiare nu sunt singurele 
obstacole în calea participării și chiar dacă problemele de ordin financiar s-ar 
rezolva în totalitate, este probabil ca un procent substanţial din acești studenţi să 
nu studieze în străinătate din cauza unor considerente legate de familie și relaţii 
personale; 

 recunoașterea creditelor reprezintă, de asemenea, o preocupare importantă 
pentru studenţii din aproape toate ţările; în medie, 34% dintre studenţi au 
afirmat că temerile legate de recunoașterea creditelor le-au influenţat decizia de 
a nu participa la programul Erasmus, procentul ajungând la 60% în unele ţări; în 
anumite ţări, acest aspect este agravat de teama că problemele legate de 
recunoașterea creditelor vor cauza întârzieri în ceea ce privește absolvirea și vor 
implica costuri suplimentare prin acumularea de împrumuturi pentru studenţi, 
taxe de școlarizare și/sau amânarea obţinerii de venituri; 

 sistemele de sprijin financiar pentru studenţi diferă semnificativ pe teritoriul 
Europei în ceea ce privește proporţia relativă a burselor, împrumuturilor și altor 
tipuri de subvenţii și nivelul absolut al sprijinului; datele par să indice că în 
cazurile în care studenţii beneficiază de o sursă independentă de venit (burse 
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universale), percep obstacolele financiare în calea participării la programul 
Erasmus ca fiind mai mici; nu există o relaţie evidentă între ajutorul bazat pe 
nevoi din sistemele naţionale și distribuţia socio-economică a studenţilor 
Erasmus; 

 fondurile disponibile pentru mobilitatea studenţilor diferă semnificativ de la o 
ţară la alta, dar par să se afle în raport pozitiv cu participarea la programul 
Erasmus; nu este clar dacă finanţarea suplimentară este cea care încurajează 
participarea sau dacă această finanţare semnalează faptul că internaţionalizarea 
reprezintă un element important al agendei naţionale pentru învăţământul 
superior; atunci când internaţionalizarea este percepută ca o parte importantă a 
activităţilor universităţilor, este posibil ca studenţii să simtă o mai mare 
„presiune” de a deveni mobili. 

Principalele constatări cu privire la alte obstacolele posibile 

Obstacolele financiare nu reprezintă singurul aspect important care afectează participarea 
la programul Erasmus. Pot fi identificate patru alte seturi de posibile obstacole în calea 
participării la programul Erasmus: condiţiile programului Erasmus, compatibilitatea 
sistemelor de învăţământ superior, lipsa informării cu privire la program și factori de ordin 
personal. 
 
Studenţii au părut extrem de interesaţi de posibilitatea de a studia în străinătate. Doar 24% 
dintre studenţii care nu au participat la programul Erasmus au afirmat că nu sunt interesaţi 
de un program de studiu în străinătate. În același timp, există trei aspecte care îi preocupă 
pe studenţi în ceea ce privește participarea la un program de studiu în străinătate, și 
anume: chestiunile legate de recunoașterea creditelor, cunoștinţele de limbi străine și 
relaţiile personale care le limitează mobilitatea mai largă. 
 
Constatările specifice referitoare la aceste alte obstacole sunt:  

 pe lângă aspectele financiare, importanţa altor obstacole indică modele extrem 
de variate la nivel naţional; 

 studenţii au afirmat că recunoașterea creditelor este factorul cel mai important 
care i-ar motiva să participe la un program de studii în străinătate (66% au fost 
de acord cu această afirmaţie), în timp ce 62% au sugerat un nivel mai mare al 
bursei Erasmus, iar 62% au menţionat că doresc să poată alege o altă 
universitate gazdă decât instituţiile de pe listă; 

 41% dintre studenţi au afirmat că cel puţin în parte sunt descurajaţi să studieze 
în străinătate din cauza cunoștinţelor limitate de limbi străine; procentul variază 
între 34% și 62% de la ţară la ţară; 

 în rândul studenţilor care nu au participat la programul Erasmus, relaţiile 
personale și motivele familiale care le-au limitat o mobilitate mai largă au 
constituit un obstacol (foarte) important pentru aproape jumătate dintre studenţi 
(46%), cu variaţii între 36% și 58% de la ţară la ţară; acești factori au fost cei 
mai semnificativi pentru cei care nu au luat în mod serios în calcul posibilitatea 
participării la programul Erasmus, în timp ce studenţii Erasmus și cei care au luat 
în calcul participarea au considerat acest obstacol destul de puţin important; 

 relativ puţini studenţi au menţionat nivelul ridicat al concurenţei pentru burse ca 
fiind un obstacol; în același timp, 6% (între 3% și 13% în funcţie de ţară) dintre 
studenţi au afirmat că nu au participat la programul Erasmus pentru că le-a fost 
respinsă candidatura la bursă, indicând o cerere clară pentru mai multe burse; 
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 informaţiile cu privire la program reprezintă în continuare o problemă pentru unii 
studenţi; 53% dintre respondenţi au indicat că mai multe informaţii i-ar fi 
convins să participe; din contră, dintre studenţii care au participat la program, 
doar 16% au menţionat că s-au confruntat cu probleme legate de cantitatea de 
informaţii despre program; 

 aproximativ 35% dintre studenţii Erasmus au considerat demersurile 
administrative ca fiind o dificultate majoră, dar, în același timp, doar 16% dintre 
studenţi au perceput cerinţele administrative ca fiind un motiv (foarte) important 
care să le influenţeze decizia de a nu participa; 

 programul Erasmus pare să aibă mai degrabă o imagine „socială” decât 
„academică”; în timp ce acest aspect poate atrage anumite grupuri de studenţi, 
programul Erasmus ar putea fi mai puţin atrăgător pentru studenţii interesaţi de 
o experienţă academică mai intensă; 

 în medie, aproximativ o treime dintre studenţi s-a arătat preocupată de 
posibilitatea limitată de alegere a instituţiilor gazdă; cu toate acestea, în unele 
ţări, acest aspect a reprezentat una dintre principalele preocupări, 61% dintre 
studenţi fiind de acord că o posibilitate mai mare de alegere a instituţiei gazdă i-
ar motiva să participe la program; 

 aproximativ o treime dintre studenţii Erasmus s-a confruntat cu dificultăţi 
cauzate de incertitudinile legate de sistemul educaţional din străinătate (34%) și 
de lipsa integrării sau a continuităţii dintre subiectele de studiu de acasă și din 
străinătate (33%); preocupările legate de calitatea învăţământului din 
străinătate au fost mai puţine (23%); 

 unele aspecte s-au dovedit a nu fi foarte importante pentru studenţi: foarte 
puţini studenţi au considerat că programul de studii este prea lung (3% – 11%) 
sau prea scurt (8% – 26%); responsabilităţile legate de serviciul de acasă au 
fost cele mai puţin importante obstacole; lipsa unor programe de studii în limba 
engleză în străinătate și lipsa sprijinului în ceea ce privește serviciile pentru 
studenţi au fost considerate probleme minore; 

 majoritatea obstacolelor sunt mai mari pentru studenţii care urmează un 
program de licenţă decât pentru masteranzi, dar importanţa lor relativă este 
aceeași. 

Recomandări 

Pe baza acestor constatări, studiul prezintă următoarele recomandări principale. 

A. Recomandări referitoare la obstacolele financiare 
 Programul Erasmus este unul de succes, iar studiul a constata o cerere 

semnificativă nesatisfăcută. În lumina acestui fapt, sunt foarte necesare mai 
multe burse Erasmus. 

 Există diferenţe importante în funcţie de ţară în ceea ce privește obstacolele cele 
mai importante din calea participării la programul Erasmus: este important ca 
recomandările referitoare la politici să vizeze situaţii specifice fiecărei ţări și să 
încerce să găsească soluţii specifice în funcţie de ţară la problemele interne. 
Conform constatărilor prezentului studiu (în special ale activităţii de 
documentare), există relativ puţine analize la nivel naţional referitoare la ratele 
de participare la programul Erasmus. Astfel de cercetări naţionale ar furniza 
indicatori importanţi pentru instrumentele de politică internă (de exemplu 
agenţiile naţionale și instituţiile care vizează în mod specific grupurile de studenţi 
cu cea mai redusă participare). 
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 O problemă deosebită care derivă din mecanismele în vigoare în prezent este 
faptul că ţările „cu cele mai mari reușite" (adică ţările cu un nivel ridicat de 
participare) au de suferit de pe urma succesului lor din cauza bugetelor fixe 
pentru programul Erasmus. Opţiunile pentru aceste ţări sunt următoarele: (a) să 
dezamăgească un mare număr de studenţi; (b) să micșoreze valoarea bursei per 
student; sau (c) să aloce fonduri suplimentare naţionale. Se recomandă luarea 
de măsuri la nivel european pentru a se evita penalizarea succesului. 
disponibilizarea mai multor fonduri pentru ţările cu rată mare de participare sau 
pentru ţările în care cererea este semnificativ mai mare decât pot acoperi 
bursele ar contribui la soluţionarea acestei probleme. O altă abordare la nivel de 
politică ar fi crearea unui fond de rezervă al programului Erasmus, recolectând 
fondurile din ţările care nu și-au folosit întregul buget și realocându-le ţărilor 
care au recrutat mai mult decât le permite bugetul. 

 Nu este fezabil să se solicite contribuţii mai mari din partea studenţilor. 
Avantajele economice ale participării la programul Erasmus au scăzut, în timp ce 
costurile individuale pentru învăţământul superior (taxele de școlarizare, 
dependenţa de împrumuturile pentru studenţi) au crescut. Având în vedere 
faptul că recompensele pentru studiile în străinătate sunt din ce în ce mai 
reduse, iar bursa Erasmus nu are legătură cu cheltuielile reale aferente unei 
perioade de studii în străinătate, există o disponibilitate limitată a studenţilor de 
a-și investi propriile resurse într-o activitate care presupune costuri nedefinite 
clar și potenţial nelimitate, nu aduce recompense substanţiale pe piaţa muncii și 
prezintă deseori probleme legate de recunoaștere. 

 studenţii Erasmus au identificat o serie avantaje pe termen lung aduse de studiul 
în străinătate, printre care competenţele transferabile, învăţarea limbilor străine 
și dezvoltarea comportamentală, care ar putea influenţa analiza costuri-beneficii 
a studenţilor și, în mod special, le-ar putea spori disponibilitatea de a 
studia/lucra în străinătate pentru a beneficia de aceste avantaje. Atunci când se 
promovează programul Erasmus, ar trebui să se acorde mai multă atenţie 
acestor avantaje pe termen lung. 

 Utilizarea investiţiilor individuale directe ale studenţilor pentru programul 
Erasmus nu este o soluţie fezabilă, însă contribuţiile societăţilor care primesc 
studenţi Erasmus și ale altor agenţii implicate în oferirea de stagii Erasmus ar 
putea fi încurajate mai mult. Există o marjă considerabilă pentru sporirea 
numărului stagiilor în cadrul programului Erasmus, având în vedere avantajele 
evidente pentru studenţi (în ciuda unor probleme administrative) și societăţile 
participante. 

 Cercetările anterioare au evidenţiat faptul că mediul socio-economic nu 
reprezintă cel mai important obstacol care afectează participarea la programul 
Erasmus, cu toate că are o influenţă. Atunci când se analizează ce politici ar fi 
mai eficiente, nevoile studenţilor care provin dintr-un mediu defavorizat sunt 
abordate cel mai eficient la nivel naţional (sistemul naţional de ajutoare pentru 
studenţi), posibil pe baza resurselor provenite de la instituţii individuale de 
învăţământ superior. multe sisteme de ajutoare pentru studenţi au deja în 
vigoare mecanisme pentru studenţii defavorizaţi, astfel că trebuie să existe 
preocupări legate de faptul că mecanismele politice la nivelul programului 
Erasmus ar dubla birocraţia și ar reduce transparenţa. 

 Există diferenţe în funcţie de zone în ceea ce privește ratele de participare; 
regiunile mai puţin dezvoltate și zonele rurale au în general rate mai scăzute de 
participare decât regiunile metropolitane și ale capitalelor. Este în special cazul 
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regiunilor defavorizate în care nu există universităţi mari de cercetare, ci 
instituţii mici specializate, colegii și universităţi de știinţe aplicate. Există, în mod 
clar, marjă pentru folosirea fondurilor structurale europene pentru sporirea 
participării în regiunile eligibile. Cu toate acestea, dinamica inegalităţilor nu este 
foarte clară și, prin urmare, sunt necesare studii mai aprofundate referitoare la 
aceste probleme și inegalităţi înainte de a se trece la acţiuni politice decisive. 

 Studiul a scos la iveală unele obstacole financiare/administrative, în special în 
ceea ce privește procedurile de plată. Există argumente puternice în favoarea 
plăţii în avans, având în vedere problemele pe care le pot cauza plăţile întârziate, 
și este nevoie de o mai mare transparenţă în ceea ce privește nivelurile burselor. 
Ar trebui să existe o mai bună informare în ceea ce privește costurile de studiu 
brute relative aferente unei perioade de studii în străinătate în raport cu bursele 
disponibile. 

 Un domeniu care preocupă în mod deosebit este legat de furnizarea de informaţii 
referitoare la posibilităţile de cofinanţare din interiorul ţărilor și instituţiilor. 
Studenţii au menţionat că aceste informaţii lipsesc și/sau nu sunt suficient de 
transparente. Aceleași argumente sunt valabile și în ceea ce privește 
transferabilitatea burselor și împrumuturilor naţionale, instituţionale sau de altă 
natură. Acest lucru reprezintă o contribuţie importantă la depășirea piedicilor 
financiare în calea participării la programul Erasmus, dar nu toţi studenţii par a fi 
conștienţi de aceste posibilităţi. 

 Recunoașterea și transferul creditelor este în continuare un aspect foarte 
important și reprezintă în general al doilea obstacol semnificativ, după 
problemele financiare. Cele două aspecte sunt în mod clar legate unul de altul, 
având în vedere faptul că nerecunoașterea poate avea ca efect o perioadă mai 
lungă de studii, care implică costuri suplimentare. Există îngrijorări cu privire la 
faptul că procesul de la Bologna nu a rezolvat încă în totalitate aspectele legate 
de recunoaștere cu care se confruntă atât studenţii individuali care studiază în 
străinătate, cât și autorităţile examinatoare responsabile cu recunoașterea 
creditelor obţinute în alte instituţii de către studenţii lor. 

 Există posibilitatea sporirii participării prin intermediul utilizării burselor Erasmus 
în contextul programelor universitare comune și duble (care abordează direct 
chestiunea recunoașterii) care implică o perioadă obligatorie de studii în 
străinătate. Aceste sisteme au avantajul de a spori mobilitatea profesorilor, 
reducând neînţelegerile și ignoranţa legate de predare și contribuind astfel la o 
mai mare mobilitate a studenţilor. 

B. Recomandări referitoare la alte aspecte 
 Studiul nu a evidenţiat probleme semnificative legate de durata medie a studiilor 

în străinătate (6 luni) cu bursele Erasmus. Este loc de oportunităţi de mobilitate 
puţin diferite, în special programe intensive de scurtă durată (1 – 3 săptămâni) 
care să implice studenţi și cadre didactice din mai multe ţări și instituţii și care să 
îi vizeze pe cei care nu sunt (încă) siguri de avantajele unei perioade mai lungi. 

 Există posibilitatea extinderii programului Erasmus pentru a permite perioade 
mai lungi în străinătate. Totuși, pachetele financiare presupun existenţa unui 
compromis în ceea ce privește costul, reducându-se participarea globală (fiind 
implicaţi mai puţini studenţi pe perioade mai lungi). 

 Programul de stagii a fost perceput ca fiind o reușită și pare pregătit pentru o 
promovare mai intensă în rândul studenţilor și angajatorilor. Aceasta va spori 
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participarea globală, în special în cazul universităţilor de știinţe aplicate, unde 
stagiile sunt deseori parte integrantă a programei. 

 Studiul a evidenţiat existenţa posibilităţii de a rezolva anumite probleme legate 
de mobilitate prin acţiuni în afara sistemului de învăţământ superior. De 
exemplu, s-a observat că studenţii expuși informaţiilor referitoare la 
oportunităţile de studiu în străinătate într-o etapă timpurie a parcursului 
educaţional sunt mai dornici să participe la programe de mobilitate. Ar trebui 
furnizate mai multe informaţii referitoare la studiul în străinătate și la avantajele 
sale mai ample, inclusiv competenţele transferabile și cunoștinţele lingvistice, în 
ultimele etapele ale învăţământului liceal. 

 Programul Erasmus este considerat în general o reușită, cu toate că gradul de 
reușită diferă în funcţie de ţară și de părţile interesate. Există două alternative 
de îmbunătăţire a imaginii programului Erasmus. O abordare ar consta în 
asigurarea menţinerii unei identităţii omogene a programului pentru toate părţile 
implicate, de exemplu prin intermediul unui portal informativ la nivel european, 
care să conţină informaţii complete despre aspectele la nivel european, naţional 
și instituţional. Aceasta ar putea include instituirea unor cursuri uniforme de 
introducere în programul Erasmus pentru studenţii care participă sau 
intenţionează să participe la un program de schimb. O a doua abordare ar 
presupune acceptarea varietăţii imaginilor și utilizarea experienţelor trăite de 
participanţi și absolvenţi pentru promovarea programului, punând accentul pe 
împărtășirea experienţelor, pe informaţiile practice, pe informaţiile de tipul „ce e 
bine să faci și ce nu”, pe sistemele de parteneri și mentori, pe o mai bună 
integrare a studenţilor oaspeţi, precum și pe consolidarea și profesionalizarea 
organizaţiilor studenţești, cum ar fi Reţeaua studenţilor Erasmus. 
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