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ZHRNUTIE 

Cieľ štúdie 

Od svojho vzniku v roku 1987 umožnil program EÚ ERASMUS mobilitu v rámci Európy viac 
než 2,2 milióna študentom a 250 000 zamestnancom univerzít. V súčasnosti 
prostredníctvom programu ERASMUS každoročne študuje a pracuje v zahraničí viac než 
180 000 študentov. Ak počet študentov, ktorí sa zúčastňujú na programe, neustále narastá, 
miera účasti vo väčšine krajín je naďalej nižšia než 4 %. Navyše v niektorých krajinách 
nárast účasti už istý čas stagnuje, či dokonca klesá. 
 
Cieľom tejto štúdie je preskúmať finančné a iné prípadné prekážky, ktoré môžu brániť 
účasti študentov na programe ERASMUS, a vyvodiť závery o spôsoboch zvýšenia tejto 
účasti. Štúdia ponúka odpovede na tieto hlavné otázky:  
 

 Aká je súčasná situácia v oblasti mobility študentov a najmä účasti na programe 
ERASMUS v jednotlivých európskych krajinách?  

 Do akej miery bránia finančné prekážky študentom v účasti na programe 
ERASMUS?  

 Do akej miery je program ERASMUS dostupný pre študentov zo všetkých 
sociálno-ekonomických skupín? 

 Aké ďalšie faktory, ku ktorým patrí napríklad osobná motivácia, informovanosť, 
podmienky získania štipendia v rámci programu ERASMUS a zlučiteľnosť 
systémov vysokoškolského vzdelávania, ovplyvňujú účasť na programe 
ERASMUS? 

 Aké finančné mechanizmy a ďalšie iniciatívy by v budúcnosti zvýšili počet 
študentov zúčastnených na programe ERASMUS? 

 
Analýza sa zakladá na troch zdrojoch informácií: teoretickom výskume, prieskume 
vykonanom medzi študentmi a prípadových štúdiách. Teoretický výskum zahŕňa zhrnutie 
informácií z existujúcich štúdií a údajov. Vykonali sme prieskum medzi študentmi, ktorí sa 
zúčastnili na programe ERASMUS, i tými, ktorí sa na ňom nezúčastnili, a pýtali sme sa na 
motiváciu ich účasti a prekážky, na  ktoré narazili v súvislosti so svojou účasťou na 
programe ERASMUS. Prieskum sa uskutočnil v siedmich krajinách, ktoré predstavujú 
najširšiu škálu z hľadiska zaznamenaných finančných prekážok (vysoké/nízke) a úrovne 
účasti na programe ERASMUS (vysoká/nízka). Konečná vzorka zahŕňa 21 145 odpovedí, 
z toho 8 697 odpovedí je od študentov, ktorí sa na programe ERASMUS nezúčastnili, a 12 
448 odpovedí od študentov zúčastnených na ňom. Hĺbkové prípadové štúdie boli vykonané 
v štyroch krajinách: ich účelom je overiť výsledky a oboznámiť sa s prípadnými 
osvedčenými postupmi. 
 
Výskum prekážok účasti na programe ERASMUS bol predmetom mnohých predchádzajúcich 
štúdií. Táto štúdia zhromažďuje údaje z ostatných štúdií a potvrdzuje ich závery 
prostredníctvom nového prieskumu uskutočneného medzi študentmi. Navyše väčšina štúdií 
zaoberajúcich sa mobilitou skúma motivačné faktory a prekážky, s ktorými sa mobilní 
študenti stretli. Takisto je však zaujímavé vykonať prieskum medzi študentmi, ktorí sa na 
programe mobility nezúčastnili, a získať predstavu o prekážkach z pohľadu týchto 
študentov. Súčasný prieskum medzi študentmi, ktorí sa nezúčastnili na programe 
ERASMUS, je teda dôležitou pridanou hodnotou tejto štúdie pre už existujúce poznatky. 
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Hĺbkové prípadové štúdie ďalej ukazujú zaujímavé postupy na vnútroštátnej a 
inštitucionálnej úrovni, ktorých účelom je ešte viac posilniť program ERASMUS.  

Kľúčové závery týkajúce sa účasti na programe 

Počet študentov zúčastnených na programe ERASMUS neustále rastie od konca 
osemdesiatych rokov. Počas niekoľkých uplynulých rokov bol nárast osobitne prudký, aj 
keď zohľadníme nárast množstva študentov po pristúpení nových členských štátov k EÚ. 
Celkový podiel študentov zúčastnených na programe ERASMUS sa pohybuje od 0,1 % do 
1,5 % všetkých zapísaných študentov, s výnimkou Luxemburska, kde miera účasti 
presahuje 6 %. V nových členských štátoch prevláda tendencia k nižšej miere účasti, 
v týchto krajinách však možno konštatovať najrýchlejší nárast počtu zapísaných študentov, 
a teda celkové počty sú teda vyrovnané. V niektorých starších členských štátoch miera 
účasti na programe ERASMUS stagnuje, či dokonca klesá. 
 
Študenti sa na programe zúčastňujú najmä z dôvodu osobného rozvoja: kvôli možnosti žiť 
v zahraničí, stretnúť nových ľudí, osvojiť si sociálne zručnosti (tzv. soft skills), ale aj zlepšiť 
znalosť cudzích jazykov. Očakávané prínosy pre budúcu kariéru majú z hľadiska 
individuálnych priorít menší význam, pre väčšinu študentov však zostávajú dôležitým 
faktorom. 
 
Študenti zapojení do programu ERASMUS spravidla pochádzajú z vyšších sociálno-
ekonomických skupín. K ďalším charakteristickým tendenciám patrí skutočnosť, že vo 
väčšine krajín pochádza pomerne veľa študentov zúčastnených na programe ERASMUS 
z tradičných „akademických“ univerzít skôr než z alternatívnych vysokoškolských zariadení 
a viac študentov z oblastí hlavných miest a iných miest. Miera účasti na programe 
ERASMUS je najvyššia medzi študentmi ekonómie a spoločenských vied a najnižšia medzi 
študentmi prírodných vied. Študenti zapojení do programu ERASMUS sú väčšinou mladší 
než priemerní študenti. 

Kľúčové závery týkajúce sa finančných prekážok 

Finančné obmedzenia sú najvýznamnejším faktorom, ktorý bráni účasti na programe 
ERASMUS. Zo študentov, ktorí sa nezúčastnili na programe ERASMUS, 57 % uvádza, že 
štúdium v zahraničí je príliš nákladné na to, aby o ňom uvažovali, a 29 % študentov 
odmieta ERASMUS po úvahe, pretože poskytované štipendium nie je dostatočné na pokrytie 
vzniknutých nákladov. 
 
Miera, do akej študenti pociťujú finančné prekážky, sa v jednotlivých krajinách výrazne líši. 
Pre študentov vo väčšine krajín sú finančné prekážky vysoko znepokojujúcim faktorom, i 
keď v niektorých krajinách, najmä vo Fínsku a v Švédsku, sú obavy súvisiace s finančnými 
prekážkami relatívne menšie než v prípade iných problémov. Jednako platí, že vo všetkých 
krajinách patria finančné obmedzenia medzi tri najvýraznejšie obavy v súvislosti s 
mobilitou. 
 
Zdá sa však, že zaznamenané prekážky neznižujú mieru účasti na vnútroštátnej úrovni, ani 
medzi mobilnými študentmi nezvyšujú podiel študentov z rodín s vyššími príjmami. 
Študentov obmedzuje nielen dostupnosť finančných prostriedkov, ale najmä rovnováha 
medzi očakávanými nákladmi a očakávanými prínosmi: študenti investujú do skúsenosti 
spojenej s programom ERASMUS viac zo svojich vlastných prostriedkov vtedy, keď 
očakávajú priame výhody na trhu práce. Je jasné, že hodnota skúsenosti s  
vysokoškolským vzdelávaním v zahraničí je vyššia na takom trhu práce, na ktorom má 
takúto skúsenosť menšie množstvo absolventov. Tak ako teda stúpa počet študentov so 

 4 



ZLEPŠENIE ÚČASTI NA PROGRAME ERASMUS 
_________________________________________________________________________ 

skúsenosťou so štúdiom v zahraničí, takisto klesá relatívna výhoda tejto zahraničnej 
skúsenosti na trhu prác. Individuálna finančná výhoda na trhu práce vyplývajúca z účasti 
na programe ERASMUS v posledných rokoch klesá. Program ERASMUS sa teda v niektorých 
krajinách (najmä v krajinách s najvyššou mierou štúdia v zahraničí) nepokladá za 
racionálnu investíciu do budúcej kariéry, ale skôr za luxus, ktorému sa študenti 
s obmedzenými zdrojmi najlepšie vyhnú. 
 
Študenti zapojení do programu ERASMUS pochádzajú spravidla z vyšších sociálno-
ekonomických skupín. Táto tendencia je osobitne zrejmá v bohatších krajinách v porovnaní 
s menej bohatými krajinami Európy. Pravdepodobne to odráža rozdiely medzi jednotlivými 
krajinami v tom, ako sa program ERASMUS chápe v závislosti od jeho očakávanej budúcej 
ekonomickej návratnosti pre študentov, pričom ponúka buď „spotrebné výhody“ alebo 
„investičné výhody“. 
 
Obmedzujúcim faktorom účasti študentov z nižších sociálno-ekonomických skupín na 
programe ERASMUS teda nie je dostupnosť priameho financovania, kam patrí napríklad 
prístup k študentským pôžičkám alebo rodinným zdrojom; ide skôr o ich citlivosť na 
dodatočné výdavky spojené s obdobím štúdia v zahraničí. 
 
V tejto súvislosti ovplyvňuje záujem študentov zúčastniť sa na programe ERASMUS nielen 
celková výška štipendia, ale výslovne i praktické detaily súvisiace so získaním finančných 
prostriedkov na obdobie štúdia v neznámom prostredí vrátane neistoty týkajúcej sa 
vzniknutých nákladov, konečnej výšky štipendia v rámci programu ERASMUS, ktoré sa má 
vyplatiť, a neistoty, pokiaľ ide o zladenie rozvrhu platieb a momentu vzniku nákladov. 
 
Medzi ďalšie konkrétne závery patria tieto:   

 Rozsah finančných prekážok, s ktorými sú konfrontovaní študenti, ktorí sa 
zúčastnili na prieskume, sa v jednotlivých krajinách výrazne líši. V 5 krajinách zo 
7 ide o najvýraznejšie obmedzenie, ktoré študentom bráni v tom, aby uvažovali 
nad štúdiom v zahraničí; v zvyšných 2 krajinách patrí tento problém medzi 3 
najväčšie prekážky. 

 I keď je ťažké poskytnúť spoľahlivý odhad počtu potenciálnych mobilných 
študentov, ktorí neštudujú v zahraničí pre finančné obmedzenia, domnievame 
sa, že tento počet sa pohybuje od 980 000 do 1,5 milióna študentov. Finančné 
obmedzenia však nepredstavujú jedinú prekážku účasti; i keď boli finančné 
ťažkosti úplne vyriešené, je pravdepodobné, že podstatná časť týchto študentov 
by v zahraničí neštudovala pre problémy týkajúce sa rodinnej situácie 
a osobných vzťahov. 

 Uznanie kreditov je takisto dôležitým problémom pre študentov takmer vo 
všetkých krajinách. V priemere 34 % študentov uviedlo, že obavy súvisiace 
s uznaním kreditov ovplyvnili ich rozhodnutie nezúčastniť sa na programe 
ERASMUS, pričom tento podiel predstavuje v niektorých krajinách až 60 %. Táto 
obava je v niektorých krajinách znásobená strachom, že problémy s uznaním 
kreditov povedú k oneskorenému ukončeniu štúdia a spôsobia dodatočné 
náklady v podobe nahromadených študentských pôžičiek, poplatkov za štúdium 
a/alebo oneskorených príjmov. 

 Systémy finančnej podpory pre študentov sa v Európe výrazne líšia, pokiaľ ide 
o pomerný podiel štipendií, pôžičiek a ďalších druhov príspevkov a absolútnu 
úroveň podpory. Z údajov podľa všetkého vyplýva, že ak majú študenti nezávislý 
zdroj príjmu (všeobecné štipendiá), pociťujú menšie finančné prekážky účasti na 
programe ERASMUS. Neexistuje žiadny viditeľný vzťah medzi pomocou v rámci 
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systémov jednotlivých štátov založenou na potrebách a sociálno-ekonomickým 
rozložením študentov zúčastnených na programe ERASMUS. 

 Finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na študentskú mobilitu, sa v 
jednotlivých krajinách výrazne líšia, zdá sa však, že majú priaznivý dosah na 
účasť na programe ERASMUS. Nie je jasné, či práve dodatočné finančné 
prostriedky podporujú účasť alebo či sú tieto prostriedky signálom, že 
internacionalizácia je dôležitým prvkom vnútroštátnej agendy v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania. Tam, kde sa internacionalizácia považuje za 
významnú súčasť aktivít univerzít, môžu študenti pociťovať väčší „tlak“ k 
mobilite. 

Kľúčové závery týkajúce sa ďalších možných prekážok 

Finančné prekážky nie sú jediným dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje účasť na programe 
ERASMUS. Možno identifikovať štyri ďalšie druhy možných prekážok účasti na programe 
ERASMUS: podmienky programu ERASMUS, zlučiteľnosť systémov vysokoškolského 
vzdelávania, nedostatočná informovanosť o programe a osobná situácia. 
 
Ukázalo sa, že študenti majú o príležitosť študovať v zahraničí mimoriadny záujem. Len 24 
% študentov, ktorí nie sú zapojení do programu ERASMUS, uviedlo, že nemajú záujem o 
program zameraný na štúdium v zahraničí. Zároveň boli zaznamenané tri prvky týkajúce sa 
študentov a ich účasti na programe štúdia v zahraničí, a to problémy s uznaním, znalosť 
cudzieho jazyka a osobné vzťahy, ktoré bránia širšej mobilite študentov. 
 
Konkrétne závery týkajúce sa týchto ďalších možných prekážok sú tieto:  

 Na rozdiel od finančných otázok sa dôležitosť ďalších možných prekážok 
prejavuje výraznými obmenami v závislosti od jednotlivých krajín. 

 Študenti uviedli, že uznanie kreditov je najvýznamnejším faktorom, ktorý by ich 
motivoval k účasti na programe zameranom na štúdium v zahraničí (66 % s tým 
súhlasilo), zatiaľ čo 62 % navrhlo vyššiu sumu štipendia ERASMUS a 62 % 
uviedlo, že chcú mať možnosť zvoliť si hostiteľskú univerzitu mimo inštitúcií 
uvedených na zozname. 

 41 % študentov uviedlo, že sú od štúdia v zahraničí aspoň sčasti odradení pre 
obmedzené znalosti cudzieho jazyka. Percentuálny podiel sa v jednotlivých 
krajinách pohybuje od 34 % do 62 %. 

 Pokiaľ ide o študentov nezapojených do programu ERASMUS, osobné vzťahy 
a rodinné dôvody, ktoré obmedzovali ich výraznejšiu mobilitu, boli (veľmi) 
významnou prekážkou u  takmer polovice študentov (46 %), pričom tento podiel 
sa v jednotlivých krajinách pohyboval v rozmedzí od 36 % do 58 %. Tieto 
faktory boli najvýznamnejšie v prípade tých, ktorí vážne neuvažovali o účasti na 
programe ERASMUS, zatiaľ čo študenti zúčastnení na tomto programe a študenti, 
ktorí zvažovali účasť na ňom, uviedli, že táto prekážka je pomerne 
bezvýznamná. 

 Pomerne málo študentov považovalo za prekážku vysokú konkurenciu 
v súvislosti so získaním štipendia. Zároveň 6 % (3 % – 13 % v jednotlivých 
krajinách) študentov uviedlo, že sa na programe ERASMUS nezúčastnili, pretože 
neuspeli so žiadosťou o štipendium, z čoho vyplýva jednoznačný dopyt po 
vyššom počte štipendií. 

 Informovanosť o programe zostáva naďalej problémom pre niektorých 
študentov. 53 % respondentov uviedlo, že na účasť by ich bolo presvedčilo 

 6 



ZLEPŠENIE ÚČASTI NA PROGRAME ERASMUS 
_________________________________________________________________________ 

väčšie množstvo informácií. Naopak len 16 % zo zúčastnených študentov 
uviedlo, že mali problémy s množstvom informácií o programe. 

 Približne 35 % študentov, ktorí sa zúčastnili na programe ERASMUS, vyjadrilo 
názor, že výrazným problémom je administratívna záťaž, pritom však len 16 % 
študentov uviedlo, že administratívne požiadavky sú (veľmi) významným 
dôvodom, ktorý mal vplyv na ich neúčasť. 

 Pokiaľ ide o obraz o programe ERASMUS, program sa javí skôr „sociálny“ než 
„akademický“. Kým táto skutočnosť môže byť lákavá pre určité skupiny 
študentov, program ERASMUS môže byť menej príťažlivý pre tých študentov, 
ktorí majú záujem o intenzívnejšiu akademickú skúsenosť. 

 V priemere asi jedna tretina študentov vyjadrila znepokojenie nad obmedzeným 
výberom hostiteľských inštitúcií. V niektorých krajinách však bola táto otázka 
jedným z najdôležitejších problémov, pričom spolu 61 % študentov vyjadrilo 
súhlas s tým, že k účasti na programe by ich motivoval väčší výber hostiteľských 
inštitúcií. 

 Približne jedna tretina študentov zapojených do programu ERASMUS narazila na 
ťažkosti súvisiace s neistotou, pokiaľ ide o systém školstva v zahraničí (34 %) 
a nedostatok integrácie, resp. kontinuity medzi študijným odborom doma 
a v zahraničí (33 %). Obavy z kvality vzdelávania v zahraničí boli o niečo nižšie 
(23 %). 

 Ukázalo sa, že niektoré otázky sú pre študentov pomerne bezvýznamné: veľmi 
málo študentov považovalo študijný program buď za príliš dlhý (3 – 11 %) alebo 
príliš krátky (8 – 26 %). Pracovné povinnosti vo vlastnej krajine predstavovali 
najmenšiu prekážku; minimálnym problémom bol nedostatok študijných 
programov v zahraničí v angličtine a nedostatok podpory, pokiaľ ide o služby 
poskytované pre študentov. 

 S väčšinou prekážok sú viac konfrontovaní študenti bakalárskeho štúdia než 
študenti magisterského štúdia, ich relatívny význam však zostáva ten istý. 

Odporúčania 

Na základe týchto záverov vyplývajú zo štúdie tieto hlavné odporúčania: 

A. Odporúčania týkajúce sa finančných prekážok 
 Program ERASMUS je úspešný a v rámci štúdie bol zistený významný dopyt, 

ktorý nie je uspokojený. V nadväznosti na túto skutočnosť možno konštatovať 
značnú potrebu väčšieho množstva štipendií v rámci programu ERASMUS. 

 Medzi jednotlivými krajinami existujú výrazné rozdiely, pokiaľ ide o významné 
prekážky účasti na programe ERASMUS: dôležité je zacieliť odporúčania v oblasti 
politiky podľa situácie v jednotlivých krajinách a hľadať riešenia na domáce 
problémy vhodné pre príslušnú krajinu. Z našej štúdie (najmä teoretického 
výskumu) vyplýva, že existuje pomerne málo vnútroštátnych analýz miery účasti 
na programe ERASMUS. Takýto výskum na vnútroštátnej úrovni by poskytol 
dôležité ukazovatele pre nástroje domácej politiky (napríklad národné agentúry 
a inštitúcie osobitne zamerané na skupiny študentov s najnižšou mierou účasti). 

 Osobitným problémom, ktorý vyplýva z mechanizmov zavedených v súčasnosti, 
je skutočnosť, že „úspešné“ krajiny (t. j. krajiny s vysokou úrovňou účasti) sú 
obeťou svojej úspešnosti pre fixne stanovený rozpočet programu ERASMUS. 
Tieto krajiny majú takéto možnosti: a) sklamať početnú skupinu študentov; b) 
znížiť výšku štipendia na študenta; alebo c) vyčleniť dodatočné finančné 
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prostriedky na vnútroštátnej úrovni. Odporúča sa, aby sa prijali opatrenia na 
európskej úrovni, aby nedochádzalo k penalizácii za úspech.  Poskytnutie 
väčšieho množstva finančných prostriedkov krajinám s vysokou účasťou alebo 
krajinám, v ktorých je dopyt výrazne vyšší než krytie v podobe štipendií, by 
pomohlo vyriešiť tento problém. Alternatívnym politickým prístupom by bolo 
vytvorenie rezervného fondu programu ERASMUS, ktorým by sa získali späť  
finančné prostriedky od krajín, ktoré svoj rozpočet využili v nedostatočnej miere, 
pričom tieto prostriedky by sa pridelili krajinám s  nadmerným počtom 
uchádzačov. 

 Nie je možné žiadať od študentov väčšie príspevky.  Ekonomické výhody účasti 
na programe ERASMUS majú klesajúcu tendenciu, zatiaľ čo individuálne 
ekonomické náklady na vysokoškolské štúdium (poplatky za štúdium, závislosť 
od študentských pôžičiek) vzrástli. Vzhľadom na to, že výhody štúdia v zahraničí 
sa znižujú a štipendiá v rámci programu ERASMUS nie sú spojené so skutočnými 
nákladmi vzniknutými počas štúdia v zahraničí, možno konštatovať obmedzenú 
vôľu študentov investovať svoje vlastné prostriedky do aktivity s nejasne 
vymedzenými a prípadne i neobmedzenými nákladmi, ktorá neprináša žiadnu 
podstatnú výhodu na trhu práce a často vedie k problémom s uznaním.  

 Študenti zúčastnení na programe ERASMUS vymenovali celý rad dlhodobých 
výhod  súvisiacich so štúdiom v zahraničí vrátane prenosných zručností, získania 
jazykových znalostí a osobného rozvoja, ktoré by mohli zmeniť výpočet nákladov 
a prínosov študentov a najmä posilniť ich vôľu študovať, resp. pracovať 
v zahraničí a mať prístup k týmto výhodám. Pri podpore programu ERASMUS by 
sa týmto dlhodobým výhodám mala venovať väčšia pozornosť. 

 Využívanie priamych súkromných investícií študentov do programu ERASMUS nie 
je možné, viac by sa však mohli podporovať príspevky prijímajúcich spoločností 
a ostatných agentúr zapojených do umiestňovania v rámci programu ERASMUS.  
Existuje výrazný priestor na zvýšenie možností umiestnenia v rámci programu 
ERASMUS vzhľadom na jednoznačné výhody pre študentov (napriek niektorým 
administratívnym problémom) a zúčastnené spoločnosti. 

 Predchádzajúci výskum ukázal, že sociálno-ekonomické podmienky nie sú 
najzávažnejšou prekážkou, ktorá má vplyv na účasť na programe ERASMUS, i 
keď zohrávajú určitú úlohu. Ak uvažujeme, ktoré politiky by boli najúčinnejšie, 
najlepšia reakcia na potreby študentov zo znevýhodnených podmienok existuje 
na vnútroštátnej úrovni (národný systém podpory študentov), s prípadným 
využitím zdrojov jednotlivých vysokoškolských zariadení. V prípade mnohých 
systémov podpory študentov už sú zavedené mechanizmy pre znevýhodnených 
študentov, a preto musia existovať obavy, že politické mechanizmy na úrovni 
programu ERASMUS by znamenali zdvojenie byrokracie a zníženie 
transparentnosti. 

 Pokiaľ ide o mieru účasti, možno konštatovať rozdiely v závislosti od jednotlivých 
oblastí; miera účasti v menej rozvinutých regiónoch a vidieckych oblastiach je 
zvyčajne nižšia než vo veľkomestských regiónoch a regiónoch hlavných miest. Je 
to tak najmä v prípade menej zvýhodnených regiónov, v ktorých nie sú veľké 
výskumné univerzity, ale malé špecializované inštitúcie, vysoké školy a 
univerzity aplikovaných vied. Jednoznačne existuje priestor na využívanie 
európskych štrukturálnych fondov na zvýšenie účasti vo vhodných regiónoch. 
Dynamika tejto nerovnosti však nie je úplne jasná, a preto pred prijatím 
rozhodujúceho politického opatrenia je potrebná podrobnejšia štúdia týkajúca sa 
týchto problémov a nerovností. 
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 Štúdia odkryla niektoré finančné/administratívne prekážky, najmä pokiaľ ide 
o platobné postupy. Existujú presvedčivé dôvody na platby vopred vzhľadom na 
problémy, ktoré môžu spôsobiť oneskorené platby, pričom potrebná je i vyššia 
miera transparentnosti v súvislosti s výškou štipendií. Treba poskytovať lepšie 
informácie o relatívnych celkových študijných nákladoch na obdobie štúdia 
v zahraničí v pomere k dostupným štipendiám. 

 Osobitne závažnou oblasťou bolo poskytovanie informácií o možnostiach 
spolufinancovania v krajinách a inštitúciách. Študenti uviedli, že tieto informácie 
chýbali a/alebo neboli dostatočne transparentné. Ten istý argument sa uplatňuje 
aj na prenosnosť vnútroštátnych/inštitucionálnych/ostatných štipendií a pôžičiek. 
Ide o významný prínos k prekonávaniu finančných ťažkostí pre účasť na 
programe ERASMUS, zdá sa však, že nie všetci študenti sú si vedomí týchto 
možností. 

 Veľmi dôležitou otázkou naďalej zostáva uznávanie a prenos kreditov, pričom po 
finančných problémoch je to celkovo druhá najzávažnejšia prekážka. Obe otázky 
sú jasne prepojené, keďže nedostatky v oblasti uznávania môžu viesť k dlhšiemu 
obdobiu štúdia, a teda vzniku ďalších nákladov. Existujú obavy, že Bolonský 
proces zatiaľ vo výraznej miere nevyriešil problémy súvisiace s uznaním, ktorým 
čelia jednotliví študenti študujúci v zahraničí i kontrolné orgány poverené 
uznávaním kreditov, ktoré ich vlastní študenti získali v zahraničí. 

 Existujú možnosti na zvýšenie účasti využívaním štipendií ERASMUS v kontexte 
programov na získanie spoločného a dvojnásobného titulu (priamo sa tým rieši 
problém uznania), ktoré zahŕňajú povinné obdobie štúdia v zahraničí.  Výhodou 
týchto systémov je posilnenie mobility učiteľov, zmiernenie nedorozumení 
a neinformovanosti v súvislosti s vyučovaním, čo prispieva k zvýšeniu mobility 
študentov 

B. Odporúčanie týkajúce sa ostatných faktorov 
 Zo štúdie nevyplynuli žiadne závažné problémy s priemernou dĺžkou štúdia 

v zahraničí (6 mesiacov) so štipendiami v rámci programu ERASMUS. Existuje 
značný priestor pre možnosti v oblasti mobility s mierne odlišným charakterom, 
najmä v prípade krátkych intenzívnych programov (1 – 3 týždne), ktoré sa 
týkajú študentov a učiteľov z viacerých krajín a inštitúcií a sú zamerané na tých, 
ktorí si (zatiaľ) nie sú istí výhodami dlhšieho obdobia štúdia. 

 Je možnosť rozšíriť program ERASMUS aj na dlhšie obdobia štúdia v zahraničí. 
Finančné balíčky však znamenajú, že je potrebné dosiahnuť kompromis v oblasti 
nákladov, ktorým sa zníži celková účasť (zahŕňajúca menej študentov na dlhšie 
obdobia štúdia). 

 Program umiestňovania sa považoval za úspešný a ukazuje sa, že je ideálny pre 
ďalšiu podporu medzi študentmi a zamestnávateľmi zapojenými do programu 
ERASMUS pre umiestňovanie.  Zvýši sa tým celková účasť, najmä na 
univerzitách aplikovaných vied, kde je umiestnenie často neoddeliteľnou 
súčasťou životopisu. 

 Štúdia odhalila možnosti vyriešiť niektoré problémy s mobilitou mimo 
vysokoškolského systému. Napríklad z nej vyplynulo, že študenti, ktorí dostali 
informácie o možnostiach štúdia v zahraničí v skoršom štádiu svojho 
vzdelávania, prejavili väčší záujem o účasť na programoch mobility. Existuje 
priestor na šírenie väčšieho množstva informácií o štúdiu v zahraničí a jeho 
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širších výhodách vrátane prenosných zručností a jazykových znalostí, a to 
v neskoršom štádiu sekundárneho vzdelávania.   

 Program ERASMUS sa celkovo považuje za úspech, i keď úroveň jeho úspešnosti 
sa líši v závislosti od jednotlivých krajín a zúčastnených strán. Existujú dve 
možnosti, ako vylepšiť obraz o programe ERASMUS. Jeden prístup znamená 
zabezpečiť, aby si program ERASMUS zachoval jednotnú identitu pre všetky 
dotknuté strany, napríklad prostredníctvom celoeurópskeho informačného 
portálu, ktorý by obsahoval informácie prístupné pre všetkých na európskej, 
vnútroštátnej a inštitucionálnej úrovni. Mohlo by to znamenať vytvorenie 
jednotného kurzu „úvodu do programu ERASMUS“ pre študentov, ktorí 
odchádzajú alebo majú v úmysle odísť na výmenný pobyt. Druhý prístup by 
znamenal prijatie celej škály obrazov a využitie nadobudnutých skúseností 
účastníkov a absolventov pri podpore programu, s dôrazom na odovzdanie 
skúseností, praktických informácií a odporúčaní a upozornení druhým, systémy 
školení zo  strany kolegov a tútorov, lepšiu integráciu prichádzajúcich študentov 
a posilnenie a profesionalizáciu študentských orgánov, ako je študentská sieť 
programu ERASMUS. 
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