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1. Streszczenie petycji

W związku z wynikającym z ograniczenia budżetu zagrożeniem programu wymiany 
uniwersyteckiej Erasmus składający petycję proponuje stworzenie zachęt do mobilności 
między uniwersytetami za pomocą wymiany zakwaterowania między studentami różnych 
narodowości.

Jeżeli zatem rodzina planowałaby wysłanie swojego dziecka na studia za granicę w ramach 
programu Erasmus, zapewniałaby zakwaterowanie studentowi z zagranicy, tym samym 
eliminując dodatkowe koszty.

W petycji podkreślono również znaczenie programu Erasmus w rozwoju wielojęzycznego 
kształcenia w Europie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Od czasu rozpoczęcia programu w 1987 r., Erasmus umożliwił ponad trzem milionom 
europejskich studentów wyjazd za granicę i studiowanie w instytucji szkolnictwa wyższego 
lub odbycie szkolenia w firmie. Program zapewnia znaczne wsparcie w zakresie rozwijania 
umiejętności studentów, rozszerzania ich doświadczenia oraz rozwoju osobistego, a także 
zwiększenia możliwości zatrudnienia, z uwagi na fakt, że umiejętności zdobywane w ramach 
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programu (kompetencje językowe, międzykulturowe i umiejętność przystosowania się do 
nowych sytuacji) są wysoce cenione przez pracodawców.

Nowy program, Erasmus+, który zostanie uruchomiony na początku 2014 r., będzie opierać 
się na sukcesie aktualnego programu Erasmus oraz innych programów na rzecz kształcenia, 
szkolenia, młodzieży i sportu. Mobilność studentów będzie stanowić trzon nowego programu, 
co odzwierciedlone jest liczbami; jeżeli Parlament Europejski i Rada potwierdzą 
przewidywaną umowę, budżet programu zostanie zwiększony o 40%, w porównaniu z 
aktualnymi programami w tym zakresie, oraz przynajmniej 63% łącznego budżetu zostanie 
przeznaczone na mobilność edukacyjną obywateli. Erasmus+ umożliwi około dwóm 
milionom studentów szkół wyższych studiowanie lub szkolenie się za granicą.

Jak podkreśla składający petycję, kwestie związane z zakwaterowaniem mają bardzo duże 
znaczenie. Możliwość znalezienia bezpiecznego miejsca zakwaterowania za przystępną cenę 
jest jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie mobilności. Dlatego też Karta 
uczelni Erasmus, uzyskanie której stanowi warunek wstępny dla wszystkich instytucji 
szkolnictwa wyższego pragnących uczestniczyć w programie Erasmus+, została rozszerzona 
o nowe zasady, w tym między innymi zasadę określającą, że instytucje szkolnictwa wyższego 
powinny „udzielać osobom biorącym udział w wyjazdach wskazówek odnośnie do 
znalezienia zakwaterowania”. Umowy międzyinstytucjonalne zawierane przez instytucje 
szkolnictwa wyższego uczestniczące w programie Erasmus+ również zostały uzupełnione 
nowymi postanowieniami dotyczącymi zakwaterowania w instytucjach partnerskich. 
Stowarzyszenia studentów, takie jak Erasmus Student Network, mogą również udzielać 
studentom przydatnego wsparcia w zakresie zakwaterowania jak i praktycznej integracji 
ogólnie.

Komisja wspiera inicjatywy, takie jak ta zaproponowana przez składającego petycję, 
promujące wymianę zakwaterowania między studentami w okresie ich mobilności. Chociaż 
nie jest możliwe zapewnienie tego w każdym indywidualnym przypadku lub uczynienie tego 
obowiązkowym elementem programu, ze względu na różne daty rozpoczęcia oraz długość 
okresu pobytu, a także z powodu braku równowagi w przepływie osób między instytucjami i 
uczestniczącymi państwami, Komisja z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy społeczeństwa 
obywatelskiego mające na celu usprawnienie wymiany oraz ponowne korzystanie z 
zakwaterowania dla studentów. Istnieje kilka platform internetowych zapewniających 
wsparcie dla studentów wyjeżdżających na wymianę lub praktyki, którzy chcą wynająć swój 
pokój lub znaleźć dla siebie pokój za granicą (http://www.housinganywhere.com/; 
http://erasmusu.com/; http://en.erasm.us/). Inicjatywy takie mogą pomóc instytucjom w 
zwiększeniu możliwości w zakresie zakwaterowania krótkotrwałego dla studentów biorących 
udział w wymianie oraz zapewnić dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów podczas 
okresu wymiany, dzięki wynajmowaniu ich pokojów. Również rodziny studentów mogą 
poszukiwać zakwaterowania oraz składać oferty za pośrednictwem tych stron internetowych.


