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Izboljšanje sodelovanja v programu ERASMUS 
_________________________________________________________________________ 
 

POVZETEK 

Namen študije 

Od ustanovitve leta 1987 je program Erasmus Evropske unije omogočil mobilnost znotraj 
Evrope več kot 2,2 milijonoma študentov in 250.000 članom osebja univerz. Trenutno več 
kot 180.000 študentov vsako leto študira in dela v tujini prek programa ERASMUS. Medtem 
ko se število študentov, ki sodelujejo v programu, stalno veča, je stopnja sodelovanja v 
večini držav še vedno pod 4 %. Zraven tega sta v več državah stopnja rasti in število 
sodelujočih stagnirala ali celo upadla. 
 
Namen te študije je preučiti finančne in druge možne ovire, ki bi lahko preprečile 
sodelovanje študentov v programu ERASMUS, in priti do zaključkov glede načinov, kako 
izboljšati sodelovanje. V študiji so odgovori na naslednja glavna vprašanja:  
 

 Kakšno je trenutno stanje glede na mobilnost študentov in zlasti glede na 
sodelovanje v programu ERASMUS v različnih evropskih državah?  

 Do kakšne mere finančne ovire preprečujejo študentom sodelovanje v programu 
ERASMUS?  

 Do kakšne mere je program ERASMUS dostopen študentom iz vseh socialno-
ekonomskih skupin? 

 Kateri drugi dejavniki, kot so osebna motivacija, osveščenost, pogoji štipendije 
ERASMUS in skladnost med sistemi visokega šolstva, vplivajo na sodelovanje v 
programu ERASMUS? 

 Kateri finančni mehanizmi in druge pobude bi povečali število študentov v 
programu ERASMUS v prihodnosti? 

 
Analiza temelji na treh virih informacij: pregledu dokumentov, anketi med študenti in 
študijah primerov. Pregled dokumentov vključuje sintezo informacij iz obstoječih študij ter 
podatkov. Opravili smo anketo med študenti v programu ERASMUS ter študenti, ki niso v 
programu ERASMUS, da bi izvedeli, kakšna je njihova motivacija za sodelovanje v 
programu ERASMUS in s katerimi ovirami se pri tem soočajo. Anketa je bila opravljena v 
sedmih državah, ki predstavljajo največjo raznolikost glede zaznanih finančnih ovir 
(visoke/nizke) ter stopnje sodelovanja v programu ERASMUS (visoka/nizka). Končni vzorec 
vključuje 21.145 odzivov, od katerih je 8697 odzivov študentov, ki niso v programu 
ERASMUS, in 12.448 odzivov študentov v programu ERASMUS. Poglobljene študije 
primerov so bile opravljene v štirih državah: njihov namen je preveriti rezultate in ugotoviti 
potencialne dobre prakse. 
 
Mnoge prejšnje študije so raziskale ovire pri sodelovanju v programu ERASMUS. Ta študija 
združuje podatke drugih študij in potrjuje njihove sklepe z novo anketo med študenti. 
Zraven tega večina študij o mobilnosti obravnava motivacijske dejavnike in ovire, kot jih 
zaznajo mobilni študenti. Vendar pa je prav tako zanimivo obravnavati študente, ki niso 
sodelovali v programu mobilnosti in dobiti vpogled v ovire, ki jih zaznajo ti študenti. 
Trenutna anketa med študenti, ki niso v programu ERASMUS, zato predstavlja pomembno 
dodano vrednost te študije k obstoječemu znanju. Zraven tega poglobljene študije 
primerov pokažejo zanimive nacionalne in institucionalne prakse za nadaljnjo krepitev 
programa ERASMUS. 
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Tematski sektor B: strukturna in kohezijska politika 
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Ključne ugotovitve glede sodelovanja v programu 

Število študentov v programu ERASMUS se je od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja 
stalno povečevalo. V zadnjih nekaj letih je bilo povečanje še posebej veliko, tudi ob 
upoštevanju povečanja števila študentov zaradi pristopa novih držav k EU. Skupen delež 
študentov v programu ERASMUS se giblje med 0,1 % in 1,5 % vseh vpisanih študentov, z 
izjemo Luksemburga, kjer stopnja sodelovanja presega 6 %. Stopnja sodelovanja je 
ponavadi nižja v novih državah članicah, vendar pa je rast vpisa v teh državah ponavadi 
najhitrejša, zato se skupne stopnje izenačijo. V nekaterih starejših državah članicah je 
stopnja sodelovanja v programu ERASMUS stagnirala ali celo upadla. 
 
Glavni razlogi študentov za sodelovanje v programu so predvsem zaradi osebnega razvoja: 
zaradi možnosti živeti v tujini, spoznati nove ljudi, pridobiti „socialne spretnosti”, a tudi 
zaradi izboljšanja znanja tujih jezikov. Pričakovane koristi za bodočo kariero so med 
osebnimi prioritetami uvrščene nižje, vendar ostajajo pomemben dejavnik za večino 
študentov. 
 
Študenti v programu ERASMUS so ponavadi iz višjih socialno-ekonomskih skupin. Drugi 
očitni trendi so, da v večini držav relativno več študentov v programu ERASMUS prihaja iz 
tradicionalnih „akademskih” univerz kot pa iz alternativnih visokošolskih ustanov ter več iz 
regij glavnih mest in drugih mest. Stopnja sodelovanja v programu ERASMUS je najvišja 
med študenti na področju ekonomije in družbenih ved, najnižja pa na področju znanosti. 
Študenti v programu ERASMUS so običajno mlajši kot povprečni študenti. 

Ključne ugotovitve glede finančnih ovir 

Finančne omejitve so najpomembnejši dejavnik, ki omejuje sodelovanje v programu 
ERASMUS. 57 % študentov, ki niso v programu ERASMUS, pravi, da je študij v tujini 
predrag, da bi razmišljali o tem, in 29 % študentov zavrne ERASMUS po razmisleku, ker 
štipendija ni zadostna za pokritje nastalih stroškov. 
 
Podatek o tem, kako velike so za študente finančne ovire, se bistveno razlikuje glede na 
državo. Študente v večini držav skrbijo finančne ovire, vendar pa je v številnih državah, 
predvsem na Finskem in Švedskem, skrb glede finančnih ovir relativno manjša kot skrb 
glede drugih vprašanj. Kljub temu so v vseh državah finančne ovire med tremi 
najpogostejšimi skrbmi študentov v povezavi z mobilnostjo. 
 
Zaznane ovire pa očitno ne zmanjšujejo nacionalne stopnje sodelovanja ali povečujejo 
deleža študentov iz družin z višjim dohodkom med mobilnimi študenti. Ni samo 
razpoložljivost denarja tista, ki omejuje študente, ampak zlasti razmerje med pričakovanimi 
stroški in pričakovanimi koristmi: študenti vložijo več lastnih sredstev v izkušnjo programa 
ERASMUS, kjer pričakujejo neposredne koristi na trgu dela. Jasno je, da je vrednost 
izkušenj visokošolskega izobraževanja v tujini večja na trgih dela, kjer ima manj 
diplomantov takšne izkušnje. Zaradi tega se s povečevanjem števila študentov z izkušnjami 
študija v tujini zmanjšuje relativna prednost teh izkušenj iz tujine na trgu dela. V zadnjih 
letih se je individualna finančna prednost na trgu dela za sodelovanje v programu ERASMUS 
zmanjšala. Zato v nekaterih državah (zlasti v tistih, ki imajo najvišjo stopnjo študija v 
tujini) program ERASMUS ne velja za racionalno naložbo v bodočo kariero, ampak bolj za 
razkošje, ki se mu naj študenti z omejenimi sredstvi raje izognejo. 
 
Študenti v programu ERASMUS so ponavadi iz višjih socialno-ekonomskih skupin. Ta težnja 
je še posebej očitna v premožnejših državah v primerjavi z manj premožnimi državami v 
Evropi. To verjetno odraža razlike, specifične za posamezno državo, glede tega, kako se 
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Izboljšanje sodelovanja v programu ERASMUS 
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obravnava program ERASMUS, odvisno od pričakovanih ekonomskih donosov študentom v 
prihodnosti, in sicer, ali nudi „koristi pri porabi” ali „koristi pri investiranju”. 
Zaradi tega omejujoč dejavnik pri sodelovanju v programu ERASMUS za študente iz nižjih 
socialno-ekonomskih skupin ni razpoložljivost neposrednega financiranja, kot so študentska 
posojila ali družinska sredstva, ampak občutljivost glede dodatnih stroškov, ki so povezani 
z obdobjem študija v tujini. 
 
V povezavi s tem zraven bruto višine štipendije na pripravljenost študentov za sodelovanje 
v programu ERASMUS izrecno vplivajo tudi praktični vidiki financiranja za čas študija v 
nepoznanem okolju, vključno z negotovostjo glede stroškov, končno višino izplačane 
štipendije ERASMUS in negotovostjo glede skladnosti med časovnim načrtom plačil in 
trenutkom nastanka stroškov. 
 
Druge specifične ugotovitve:  

 Obseg, v katerem anketirani študenti zaznajo finančne ovire, se bistveno 
razlikuje glede na državo. V petih od sedmih držav je to najpomembnejša 
omejitev, ki študentom preprečuje razmislek o študiju v tujini. V ostalih dveh 
državah je ta težava med najpogostejšimi tremi. 

 Čeprav je težko ponuditi zanesljivo oceno števila potencialno mobilnih študentov, 
ki ne študirajo v tujini zaradi finančnih omejitev, ocenjujemo, da se to število 
giblje med 980.000 in 1,5 milijona študentov. Vendar pa finančne omejitve niso 
edina ovira pri sodelovanju, in tudi če bi bila finančna vprašanja popolnoma 
rešena, je verjetno, da znaten delež teh študentov ne bi študiral v tujini zaradi 
vprašanj, povezanih z družino in osebnimi razmerji. 

 Tudi priznanje kreditnih točk je pomembno za študente v skoraj vseh državah. V 
povprečju je 34 % študentov odgovorilo, da je strah glede priznanja kreditnih 
točk vplival na njihovo odločitev, da ne bodo sodelovali v programu ERASMUS, 
pri čemer je število doseglo 60 % v nekaterih državah. V več državah je to 
povezano s strahom, da bodo težave s priznanjem kreditnih točk povzročile 
zakasnitev pri diplomiranju in dodatne stroške zaradi nakopičenih študentskih 
posojil, šolnin in/ali zakasnitve prihodka. 

 Sistemi finančne podpore študentom se v Evropi bistveno razlikujejo glede na 
relativen delež šolnin, posojil in drugih vrst subvencij ter absolutno raven 
podpore. Podatki nakazujejo, da študenti, ki imajo neodvisen vir dohodka 
(univerzalna štipendija), zaznajo manjše finančne ovire za sodelovanje v 
programu ERASMUS. Med pomočjo v nacionalnih sistemih, ki temelji na 
potrebah, in socialno-ekonomsko porazdelitvijo študentov v programu ERASMUS 
ni vidne povezave. 

 Sredstva, ki so na voljo za mobilnost študentov, se v posameznih državah 
bistveno razlikujejo, vendar so pozitivno povezana s sodelovanjem v programu 
ERASMUS. Ni jasno, ali je dodatno financiranje tisto, ki spodbuja sodelovanje, ali 
pa to financiranje nakazuje, da je internacionalizacija pomemben element 
nacionalnega programa za visoko šolstvo. Kjer internacionalizacija velja za 
pomemben del aktivnosti univerze, lahko študenti čutijo večji „pritisk”, da 
morajo postati mobilni. 
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Ključne ugotovitve glede drugih potencialnih ovir 

Finančne ovire niso edini pomemben vidik, ki vpliva na sodelovanje v programu ERASMUS. 
Prepoznati je mogoče štiri druge nize potencialnih ovir za sodelovanje v programu 
ERASMUS: pogoje programa ERASMUS, skladnost sistemov visokega šolstva, pomanjkanje 
ozaveščenosti o programu in osebne dejavnike. 
 
Študenti so se zelo zanimali za možnost študija v tujini. Samo 24 % študentov, ki niso v 
programu ERASMUS, je odgovorilo, da jih ne zanima program za študij v tujini. Istočasno 
so trije vidiki skrbeli študente v zvezi s sodelovanjem v programu za študij v tujini, in sicer 
vprašanje priznanja, znanje tujih jezikov in osebna razmerja, ki omejujejo njihovo širšo 
mobilnost. 
 
Specifične ugotovitve glede teh drugih potencialnih ovir so bile:  

 Razen finančnih vprašanj pomembnost drugih potencialnih ovir kaže močan 
nacionalni vzorec odstopanja. 

 Študenti so izjavili, da je priznanje kreditnih točk najpomembnejši dejavnik, ki bi 
jih motiviral k sodelovanju v programu za študij v tujini (66 % se jih je strinjalo 
s tem), medtem ko jih je 62 % predlagalo višjo štipendijo ERASMUS, 62 % pa jih 
je odgovorilo, da čakajo na možnost izbire gostiteljske univerze izven seznama 
ustanov. 

 41 % študentov je odgovorilo, da jih je od študija v tujini vsaj delno odvrnilo 
omejeno znanje tujih jezikov. Odstotek se med državami giblje od 34 % do 62 
%. 

 Med študenti, ki niso v programu ERASMUS, so bila osebna razmerja in družinski 
razlogi, ki omejujejo njihovo širšo mobilnost, (zelo) pomembna ovira za skoraj 
polovico študentov (46 %), odstotek pa se med državami giblje med 36 % in 58 
%. Ti dejavniki so bili najpomembnejši za tiste, ki niso resno razmišljali o 
sodelovanju v programu ERASMUS, medtem ko so študenti v programu 
ERASMUS in študenti, ki so razmišljali o sodelovanju v programu ERASMUS, 
oviro označili za relativno nizko. 

 Relativno malo študentov je veliko konkurenco za štipendije označilo za oviro. 
Istočasno je 6 % (od 3 % do 13 % v posameznih državah) odgovorilo, da niso 
sodelovali v programu ERASMUS, ker niso dobili štipendije, kar nakazuje jasno 
potrebo po več štipendijah. 

 Informacije o programu so še vedno težava za nekatere študente. 53 % 
vprašanih je odgovorilo, da bi jih več informacij prepričalo v sodelovanje. 
Nasprotno pa jih je med sodelujočimi študenti samo 16 % odgovorilo, da so 
naleteli na težave s količino informacij o programu. 

 Približno 35 % študentov v programu ERASMUS meni, da je administrativno 
breme občutna težava, vendar pa je istočasno samo 16 % študentov 
administrativne zahteve označilo za (zelo) pomemben razlog, ki je vplival na 
njihovo nesodelovanje. 

 Podoba programa ERASMUS se zdi „družbena”, ne pa „akademska”. Medtem ko 
to lahko privlači določene skupine študentov, je lahko program ERASMUS manj 
privlačen za študente, ki jih zanima bolj intenzivna akademska izkušnja. 

 V povprečju je približno tretjino študentov skrbela omejena izbira gostiteljskih 
ustanov. Vendar pa je bilo to vprašanje v nekaterih državah ena največjih skrbi 
in skupno 61 % študentov se je strinjalo, da bi jih večja izbira gostiteljskih 
ustanov motivirala k sodelovanju v programu. 
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 Približno tretjina študentov v programu ERASMUS se je soočila s težavami, ki so 
izhajale iz negotovosti zaradi sistema izobraževanja v tujini (34 %) in 
pomanjkanja integracije/kontinuitete med študijskimi predmeti doma in v tujini 
(33 %). Zaskrbljenost glede kakovosti izobraževanja v tujini je bila nekoliko 
nižja (23 %). 

 Nekatera vprašanja so bila za študente relativno nepomembna: zelo malo 
študentov je menilo, da je študijski program predolg (3–11 %) ali prekratek (8–
26 %). Delovne obveznosti doma so bile najmanj pomembna ovira. Pomanjkanje 
študijskih programov v angleščini in pomanjkanje podpore glede storitev za 
študente sta bili manjša težava. 

 Večina ovir je višjih za dodiplomske študente kot za študente magistrskih 
programov, vendar relativna pomembnost ostane enaka. 

Priporočila 

Na podlagi teh ugotovitev študija podaja naslednja glavna priporočila. 

A. Priporočila glede finančnih ovir 
 Program ERASMUS je uspešen in študija je odkrila precejšnje nezadostno 

povpraševanje. Glede na to je potrebnih več štipendij ERASMUS. 

 Glede najpomembnejših ovir za sodelovanje v programu ERASMUS so 
pomembne nacionalne razlike: politična priporočila je treba usmeriti k 
situacijam, specifičnim za posamezno državo, in iskati rešitve, specifične za 
posamezno državo, za domače težave. Študija (zlasti pregled dokumentov) je 
razkrila, da obstaja relativno malo analiz na nacionalni ravni, ki se ukvarjajo s 
stopnjo sodelovanja v programu ERASMUS. Takšna nacionalna raziskava bi 
razkrila pomembne kazalce za instrumente domače politike (npr. nacionalne 
agencije in institucije, ki bi se osredotočile na tiste skupine študentov, ki 
najmanj sodelujejo). 

 Ena od posebnih težav, ki izhajajo iz mehanizmov, ki so trenutno v uporabi, je 
ta, da „uspešne” države (tj. države z visoko stopnjo sodelovanja) trpijo zaradi 
tega uspeha, ker je proračun programa ERASMUS nespremenljiv. Možnosti za te 
države so, (a) da razočarajo veliko skupino študentov, (b) da znižajo višino 
štipendije na študenta, ali (c) da zagotovijo dodatna nacionalna sredstva. 
Priporoča se, da se v izogib kaznovanju uspeha sprejmejo ukrepi na ravni 
Evrope. Zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev za države z visoko stopnjo 
sodelovanja ali za države, kjer je povpraševanje bistveno večje, kot ga krije 
štipendija, bi pomagalo pri obravnavanju tega vprašanja. Alternativni politični 
pristop bi bila ustanovitev rezervnega sklada ERASMUS, v katerega bi se stekala 
finančna sredstva iz držav, ki so premalo izkoristila proračun, in se nato 
prerazporedila v države, ki so sprejele preveč prijavljenih. 

 Zahtevati večje prispevke študentov je neizvedljivo. Ekonomske koristi 
sodelovanja v programu ERASMUS se zmanjšujejo, medtem ko individualni 
ekonomski stroški visokega šolanja (šolnine, opiranje na študentska posojila) 
naraščajo. Glede na to, da se prednosti študija v tujini zmanjšujejo in da 
štipendija ERASMUS ni povezana z dejanskimi stroški, ki nastanejo med študijem 
v tujini, so študenti samo do določene mere pripravljeni vložiti lastna sredstva v 
aktivnost, ki ima slabo določene stroške, ki so potencialno brez zgornje meje, in 
ne prinaša bistvenih prednosti na trgu dela ter ima pogosto težave s priznanjem. 
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 Študenti v programu ERASMUS so prepoznali vrsto dolgoročnih koristi, ki 
izhajajo iz njihovega študija v tujini, vključno s prenosljivimi znanji, učenjem 
jezikov in vedenjskim razvojem, ki lahko spremenijo izračun stroškov in koristi 
študenta ter zlasti povečajo pripravljenost za študij/delo v tujini za dostop do teh 
koristi. Pri spodbujanju programa ERASMUS je treba več pozornosti nameniti 
tem dolgoročnim koristim. 

 Uporaba neposrednega zasebnega vlaganja študentov v program ERASMUS ni 
izvedljiva, vendar bi bilo mogoče nadalje spodbujati prispevke podjetij 
prejemnikov in drugih agencij, ki sodelujejo pri pripravništvih v programu 
ERASMUS. Glede na očitne koristi za študente (kljub nekaterim administrativnim 
vprašanjem) in sodelujoča podjetja je v okviru programa ERASMUS precej 
možnosti za več pripravništev. 

 Prejšnja raziskava je izpostavila, da socialno-ekonomsko ozadje ni 
najpomembnejša ovira, ki vpliva na sodelovanje v programu ERASMUS, čeprav 
igra določeno vlogo. Pri obravnavi, katere politike bi bile najbolj učinkovite, je 
potrebe študentov iz prikrajšanih okolij najbolje obravnavati na nacionalni ravni 
(nacionalni sistem pomoči študentom), pri čemer bi bilo mogoče črpati sredstva 
iz posameznih institucij visokega šolstva. Mnogi sistemi pomoči študentom že 
imajo vzpostavljene mehanizme za prikrajšane študente, zato je treba 
upoštevati, da bi politični mehanizmi na ravni programa ERASMUS podvojili 
birokracijo in zmanjšali preglednost. 

 Obstajajo razlike v stopnji sodelovanja, specifične za posamezen kraj. Manj 
razvite regije in podeželska območja imajo ponavadi nižjo stopnjo sodelovanja 
kot metropolitanske regije in regije glavnih mest. To še posebej velja za tiste 
regije z omejenimi možnostmi, ki nimajo velikih raziskovalnih univerz, ampak 
majhne specializirane institucije, visoke šole in univerze uporabne znanosti. 
Nedvomno obstaja prostor za uporabo sredstev iz evropskih strukturnih skladov 
za povečanje sodelovanja v upravičenih regijah. Vendar pa dinamika neenakosti 
ni popolnoma jasna, zato je pred odločilnimi političnimi ukrepi treba izvesti bolj 
poglobljeno študijo teh težav in neenakosti. 

 Študija je razkrila nekatere finančne/administrativne ovire, zlasti glede plačilnih 
postopkov. Težave, ki jih lahko povzročijo zapoznela plačila govorijo močno v 
prid vnaprejšnjim plačilom, zraven tega je potrebna večja preglednost glede 
višin štipendij. Zagotoviti je treba boljše informacije o relativnih bruto stroških 
študija za obdobje študija v tujini glede na štipendije, ki so na voljo. 

 Področje, ki je vzbujalo posebno skrb, je bilo zagotavljanje informacij glede na 
možnosti sofinanciranja znotraj držav in institucij. Študenti so odgovorili, da so 
te informacije pomanjkljive in/ali ne dovolj pregledne. Isti argument velja za 
prenosljivost nacionalnih/institucionalnih/drugih štipendij in posojil. To je 
pomemben prispevek k preseganju finančnih omejitev za sodelovanje v 
programu ERASMUS, vendar se vsi študenti očitno ne zavedajo teh možnosti. 

 Priznanje in prenos kreditnih točk ostaja pomembno vprašanje in je v splošnem 
druga najpomembnejša ovira za finančnimi težavami. Vprašanji sta očitno 
povezani, glede na to, da lahko nepriznanje vodi v podaljšanje obdobja študija, 
pri čemer nastanejo dodatni stroški. Obstajajo pomisleki, da bolonjski proces še 
ni resneje obravnaval vprašanj priznanja, s katerimi se soočajo posamezni 
študenti, ki študirajo v tujini, ter organi za pregledovanje, ki imajo nalogo 
priznavanja kreditnih točk, ki so jih njihovi študenti pridobili drugje. 
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Izboljšanje sodelovanja v programu ERASMUS 
_________________________________________________________________________ 
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 Mogoče je povečati sodelovanje prek uporabe štipendij ERASMUS v okviru 
skupnih programov in programov dvojne diplome (ki neposredno obravnava 
vprašanje priznanja), ki vključujejo obvezno obdobje študija v tujini. Prednost 
teh shem je, da izboljšujejo mobilnost učiteljev, zmanjšujejo nesporazume in 
nevednost pri poučevanju, s tem pa prispevajo k izboljšani mobilnosti študentov. 

B. Priporočilo glede drugih dejavnikov 
 Študija ni pokazala resnih težav s povprečnim časom trajanja študija v tujini 

(6 mesecev) s štipendijo ERASMUS. Mogoče so nekoliko drugačne možnosti 
mobilnosti, zlasti za kratke intenzivne programe (1–3 tedni), ki vključujejo 
študente in učitelje iz več držav in institucij in ki so usmerjeni k tistim, ki (še) 
niso prepričani o koristih daljšega obdobja. 

 Obstaja možnost, da se program ERASMUS odpre za daljša obdobja v tujini. 
Vendar pa finančni okvir pomeni kompromis glede stroškov, kar zmanjšuje 
skupno sodelovanje (vključuje manj študentov za daljša obdobja). 

 Program za pripravništva je bil prepoznan kot uspešen in kaže, da se lahko 
njegovo izvajanje nadalje spodbuja med študenti in delodajalci v programu za 
pripravništva ERASMUS. To bo povečalo skupno sodelovanje, zlasti na univerzah 
uporabnih znanosti, kjer je pripravništvo pogosto del učnega načrta. 

 Študija je razkrila možnost za reševanje nekaterih težav z mobilnostjo zunaj 
visokošolskega sistema. Pokazala je na primer, da so študenti, ki so informacije 
o možnostih študija v tujini prejeli bolj zgodaj med procesom izobraževanja, bolj 
naklonjeni sodelovanju v programih mobilnosti. Mogoče je širjenje več informacij 
o študiju v tujini in njegovih širših koristih, vključno s prenosljivimi znanji in 
znanjem jezikov, v poznejših obdobjih srednješolskega izobraževanja. 

 Program ERASMUS v splošnem velja za uspešnega, čeprav se raven tega uspeha 
razlikuje glede na državo in zainteresirane strani. Obstajata dve alternativi za 
izboljšanje podobe programa ERASMUS. Eden od pristopov bi bil zagotoviti, da 
program ERASMUS ohrani homogeno identiteto za vse zadevne strani, npr. prek 
informacijskega portala za celotno Evropo, ki bi vseboval obsežne informacije na 
evropski, nacionalni in institucionalni ravni. To bi lahko vključevalo ustanovitev 
enotnih tečajev „Uvod v ERASMUS” za študente, ki se bodo, ali pa se 
nameravajo udeležiti izmenjave. Drugi pristop bi bil sprejeti raznovrstne podobe 
in uporabiti doživetja sodelujočih in diplomantov za spodbujanje programa s 
poudarkom na deljenju izkušenj, praktičnih informacijah, „vseh zapovedih in 
prepovedih”, sistemih prijateljstva in mentorstva, boljši integraciji gostujočih 
študentov ter krepitvi in profesionalizaciji študentskih organov, kot je Študentska 
mreža Erasmus (ERASMUS Student Network). 
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