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Obiectivele studiului

Obiectivul general
Identificarea atractivității programului Erasmus+
Formularea de recomandări în ceea ce privește creșterea interesului pentru Erasmus + cu
privire la mobilitățile outgoing
Obiective specifice
Măsurarea notorietății programului Erasmus + în rândul studenților non-participanți în
program
Măsurarea gradului de interes pentru programul Erasmus + în rândul studenților nonparticipanți în program
Identificarea factorilor care influențează decizia studenților de implicare în programul
Erasmus +

Identificarea frânelor care afectează decizia de a opta pentru Erasmus+.
Evaluarea satisfacției față de Erasmus + (participanți în program)
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Design Metodologic

Metodă

Nr. respondenți

Sondaj în rândul
studenților nonparticipanți în program
Sondaj în rândul
participanților în
program

1300

600

Observații
Face to face

Face to face și Online

Interviuri cu studenți
non-participanți în
program

30

Face to face

Interviuri cu studenți
participanți în program

21

Face to face

Interviuri
cu
reprezentanți
ai
birourilor Erasmus +

20

Face to face și
telefonic

Interviuri
didactice

15

Face to face

cu

cadre
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I.REZULTATE SONDAJ STUDENȚI NON-PARTICIPANȚI ÎN
PROGRAME DE MOBILITATE INTERNAȚIONALĂ

Percepții cu privire la mobilitățile
internaționale
Percepții despre Erasmus +
Socio-demografice

5

Caracteristici socio-demografice ale eșantionului
Total
n=1.301
Gen

Vârstă (vârsta
medie – 21,4
ani)

Venit
gospodarie

Rezidenţa
stabilă

În prezent

Total n=1.301
Mare (peste 20k studenţi)

37%

Medie (10k-20k studenţi)

36%

37%

Mică (sub 10k studenţi)

27%

21-22 ani

40%

Mare (peste 2%)

16%

23-24 ani

15%

Medie (1-2%)

39%

Masculin

34%

Feminin

66%

18-20 ani

Mărime
universitate

Pondere burse
ERASMUS+*

25 ani si peste

6%

Mică (sub 1%)

45%

NR

2%

Anul 1

27%

Anul 2

31%

Anul 3

31%

Anul 4 sau mai mult

11%

Licenţă

91%

Master

9%

Maxim 3000 RON

29%

Între 3000 – 5000

25%

Între 5000 - 7000 RON

13%

Peste 7000 RON

21%

NR

23%

Rural

31%

Urban

69%

locuiești într-un cămin

41%

locuiești în chirie,
gazdă

28%

Faci naveta
Ai domiciliul în acest
oraş

Anul de studiu

Nivelul de studii
Nr. universități
incluse în sondaj

28

• Procent calculat în funcţie de numărul mediu al burselor Erasmus
din ultimii 4 ani, raportat la numărul total de studenți

7%
23%
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Percepții cu privire la mobilitățile
internaționale

7

Cât de mulțumit ești de oportunitățile pe care le ai în prezent
pentru a studia în străinătate?

2%

Base: All respondents

7%

14%

5%

31%
41%

Foarte multumit

Multumit

Asa si asa

Nemultumit

Foarte nemultumit

NS/NR

Nivelul de satisfacție în raport cu oportunitățile de mobilitate este destul de mare. Peste 50% (55%) dintre
respondenți declară că sunt “foarte mulțumiți” sau “mulțumiți” de posibilitățile de a studia în străinătate.
Nivelul de satisfacție e mai ridicat în rândul studenților care se consideră ca având rezultate mai bune, dar
diferențele nu sunt foarte mari între categoriile de studenți.
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În acest moment..?

Base: All respondents.
Răspuns multiplu

26%

…activezi ca voluntar în cadrul unei organizații

4%

… esti înscris la două sau mai multe facultăți

.. activezi în cadrul unei organizații studențești

20%

.. ai un loc de muncă

20%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Activitățile desfășurate în afara orelor de curs variază de la “voluntariat” (26%) la “activarea în cadrul unei
organizații studențești” sau “un loc de muncă” (20%).
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Dacă te raportezi la colegii tăi de an, unde te-ai situa, din punct
de vedere al notelor obținute la examene?

4%

Base: All respondents

5%

10%

31%

27%

23%
Printre primii 10%

Printre primii 25%

În prima jumatate

Printre primii 75%

În ultimul sfert

NS/NR

Autoplasarea în ierarhia anului de studiu ne indică o pondere mai mare a celor care se consideră ca
aparținând primei zecimi a celor mai performanți studenți. Alți 23% se plasează în primul sfert şi 27%, în
prima jumătate. Ponderea mai mare a studenților care se consideră ca având rezultate de top e una utilă,
deoarece ne va permite să analizăm mai bine comportamentul celor mai probabili solicitanți de burse
ERASMUS+. Eșantionul este unul reprezentativ pentru populația de studenți potențiali candidați ERASMUS,
fiind orientat spre surprinderea unui segment de studenți cu rezultate medii și ridicate la învățătură și a
acoperirii unor domenii cât mai variate.
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Cât de interesat ești ca, în următorii 2 ani, să...?

Base: All respondents

Foarte interesat

Destul de interesat

… să plec cu o bursă în străinătate

Puțin interesat

24%

.. să mă transfer în alt centru universitar
3% 6%

22%

8%

…plec în străinătate pentru a munci

22%

… obțin o bursă la o universitate din străinătate, pentru o
perioadă limitată

22%
23%

.. îmi găsesc un loc de muncă în România

31%
30%

6%
28%

24%

21%
30%

26%
52%

0%

8%

25%
27%

5%
7%

52%

26%

23%
13%

23%

80%

13%

.. obțin o bursă în străinătate, pentru practică într-o organizație

NS/NR

70%

16%

.. plec în străinătate pe cont propriu, pentru a studia

26%

14%

.. să abandonez cursurile
2% 2%8%
… să mă înscriu la altă facultate

Deloc interesat

30%

5%
4%
5%

17%

4%

10% 6%
2%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Principalele planuri de viitor ale studenților vizează un loc de muncă în România (52% foarte interesați),
obținerea unei burse în străinătate, fie pentru studii, fie pentru practică (23%-24% foarte interesați) și
intenția de a emigra pentru muncă (16%).
Studenții din universitățile mari (cu peste 20k+ studenți) sunt cei care se declară într-o mai mică măsură
interesați de a-și găsi o bursă în străinătate, în timp ce studenții din universitățile mici (maxim 10k
studenți) și medii (10k-20k) sunt cei care sunt mai interesați în a pleca cu o bursă în străinătate.
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În continuare, îți propun să discutăm despre bursele studențești
de mobilitate internațională. Cât de informat ești în privința lor?
Dă o notă de la 1 la 5, unde 1 înseamnă că nu știi nimic despre ele, iar
5 înseamnă că știi foarte multe!
Base: All respondents

Nu stiu nimic
Modul de desfășurare a programelor de mobilitate

44%

Valoarea financiară a burselor

43%

2

17%

37%

Criteriile de eligibilitate

33%

Modalitatea de înscriere
0%

10%

20%

30%

17%

50%

12%

12%

20%
60%

10%

70%

7% 3%
8% 3%
10% 3%

12%

18%

24%

NS/NR

13%

12%

23%

40%

16%

16%

17%

51%

Data depunerii dosarelor de înscriere

Stiu foarte multe

17%

19%

44%

Locul unde se depun dosarele de înscriere

4

21%

39%

Modalitatea de selecție

3

13% 3%

10%

8% 3%

11%

7% 3%

12%

7% 3%

80%

90%

100%

Nivelul de informare e unul destul de redus. Mai mult de o treime dintre studenți nu cunosc niciunul dintre
cele șapte aspecte testate.
Nivelul de informare e mai ridicat în rândul:
- Studenților mai buni, care se plasează în top 10%
- Universităților medii și mici
- Universităților cu o pondere medie de burse ERASMUS+
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Din câte știi tu, cine se ocupă cu gestionarea burselor
studențești de mobilitate?
Base: All respondents.
Răspuns multiplu.
Altă instituție
2%

49%

Departamentul de Relații Internaționale (DRI)

14%

Profesorii, catedrele

16%

Organizațiile studențești

38%

Decanatele facultăților

Rectoratul universității

33%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Instituțiile considerate ca fiind cele abilitate în a gestiona bursele studențești de mobilitate sunt:
- DRI (aproape 50% dintre respondenți le menționează)
- Decanatele facultăților (38%)
- Rectoratul universității (33%)
Implicarea profesorilor sau a organizațiilor studențești în administrarea burselor e menționată într-o
măsură mai redusă comparativ cu celelalte instituții.
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În ultimul an..?
Base: All respondents.
Răspuns multiplu.
.. ai mers la Departamentul de Relații Internaționale
pentru a te informa cu privire la bursele în străinătate

10%

… ai obținut o bursă în străinătate 6%
…ai aplicat pentru o bursă în străinătate

10%

…ți-au fost prezentate de vreun profesor oportunitățile
legate de bursele din străinătate

41%

… ai participat la vreo activitate (prezentare, seminar,
întâlnire, etc.) în care să fie prezentate bursele de…

28%

.. ai discutat cu colegi, prieteni despre bursele de
mobilitate

58%

… ai primit vreun email cu privire la vreo bursă în
străinătate

19%

.. ai citit/văzut vreun afiș cu privire la vreo bursă în
străinătate …oferita de universitatea/facultatea ta

69%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Impactul promovării burselor a fost unul ridicat, peste două treimi dintre studenți au citit/văzut un afiș cu
privire la vreo astfel de bursă. De asemenea, subiectul a fost unul de un interes mediu-ridicat, 58% dintre
respondenți discutând despre el.
Implicarea cadrelor didactice a fost una semnificativă, 41% dintre studenți declarând că profesorii le-au
prezentat oportunitățile de mobilitate.
În schimb, pasul concret spre obținerea unei burse nu a fost făcut decât de 10% dintre cei intervievați.
Datele ne indică faptul că acei care s-au informat la DRI, au aplicat pentru o bursă și o parte dintre ei au și
obținut-o provin mai degrabă din rândul studenților care se auto-plasează în top 10%, provin din
universități de mărime medie, cu o pondere medie a numărului de burse per student.
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În general, cât de mulțumit ești în privința următoarelor
aspecte?
Base: All respondents.

Foarte multumit

Multumit

Asa si asa

Prestigiul universităților gazdă

16%

Destinațiile / locațiile universităților gazdă

15%

Posibilitatea de a-ți echivala creditele / cursurile similare

12%

Valoarea burselor 6%
Perioada de timp pusă la dispoziție pentru a pregăti dosarul

Transparența modului de acordare
Criteriile de acordare ale acestor burse
Modul în care universitatea promovează bursele de mobilitate

19%

33%

23%

25%

26%

25%

28%

9%

32%

31%

11%

29%

33%

10%

20%

30%

29%

40%

50%

7%2%

7%3%

70%

25%
20%
22%

25%

9% 2%

60%

NS/NR

26%

9% 3%

10%

0%

6%3%

9% 4%

28%

30%

3%
2%

11% 4%

27%

27%

12%

Foarte nemultumit

36%

29%

8%

Corectitudinea modului de acordare

Nemultumit

24%
21%
19%

16%

4% 8%

80%

90% 100%

Nivelul de satisfacție față de caracteristicile ofertei de burse e unul mediu-ridicat. Ponderea celor
”nemulțumiți” și ”foarte nemulțumiți” variază între 9% și 20%, în timp ce ponderea celor ”foarte
mulțumiți” și ”mulțumiți” oscilează în intervalul 35%-52%.
Dacă percepția nu diferă în raport cu nivelul de performanță al studenților, el e diferit în funcție de mediul
universitar. Studenții din universitățile medii sunt mai mulțumiți de caracteristicile ofertei de burse decât
cei din universitățile mari sau mici.
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Cât de mulțumit ești de modul în care următoarele instituții
promovează bursele de mobilitate și încurajează studenții în a
aplica pentru acestea?
Base: All respondents.

Foarte multumit
Departamentul de Relații Internaționale (DRI)

13%

Profesorii, catedrele

Multumit
21%

15%

Organizațiile studențești

11%

Rectoratul universității

8%
0%

25%

30%

26%

20%

Foarte nemultumit

10%

26%
30%

40%

50%

5%

10% 4%

27%

10% 3%

13%

14%
60%

4%

4%

70%

NS/NR

26%

27%

25%

24%
10%

Nemultumit

28%

12%

Decanatul facultății tale

Asa si asa

16%

17%

21%

24%
80%

90%

100%

Și nivelul de satisfacție față de ”performanța instituțiilor în promovarea burselor și încurajarea studenților”
e unul ridicat. Ponderea nemulțumiților variază între 13% și 18%, în timp ce, cea a mulțumiților, între
32% și 43%. Ierarhia ne indică faptul că studenții sunt mulțumiți, în ordine, față de profesori, de
organizațiile studențești, de decanat, DRI și de rectorat.
Datele sunt cumva in contradicție cu rolul pe care studenții îl atribuie acestor instituții în gestionarea
burselor.
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În general, cât de mult consideri că o bursă în străinătate...?

Base: All respondents.

Foarte mult

Mult

Asa si asa

Te-ar ajuta să fii mai bine pregătit școlar

Putin

36%

Ți-ar crește prestigiul în rândul colegilor, profesorilor

25%

Foarte putin, deloc

30%

22%

27%

Ți-ar oferi posibilitatea de a-ți continua studiile în străinătate

27%

45%

12% 3%
2%
4%

71%

Ți-ar îmbunătăți viața socială

40%

31%

Te-ar ajuta să cunoști mai bine o limbă străină

64%

Te-ar ajuta să obții note mai bune la examene

14%

Te-ar ajuta să obții un loc de muncă mai bun (chiar si in afara
RO)

22%

0%

10% 20% 30%

50%

60%

5%
1%
1%
3%

20%

3%
2%
3%

17%

38%
40%

19%

24%

35%

36%

5%3%
5%
9% 6% 6%

35%

Ți-ar permite să vizitezi locuri noi

NS/NR

15%
70%

80%

6%2%
1%
3%
7% 5%
4%3%
3%
90% 100%

Ce anume ar oferi studenților o bursă în străinătate în percepția acestora? În primul rând, ”posibilitatea de
a vizita locuri noi” și ”o mai bună cunoaștere a limbii străine”. Aceste beneficii dominante exclud
dimensiunea profesională ca principală oportunitate obținută prin mobilități, aceasta fiind plasată în plan
secund. ”Posibilitatea de a fi mai bine pregătit școlar”, de ”a-ți continua studiile în străinătate”, dar și
”îmbunătățirea vieții sociale” sau ”obținerea unui job mai bun” sunt așadar în plan secundar. ”Prestigiul în
rândul colegilor și profesorilor”, precum și ”posibilitatea de a obține note mai mari la examene” sunt
considerate aspecte/beneficii mai puțin importante care ar rezulta în urma participării la o mobilitate
internațională.
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Dintre toate acestea, care ar fi principalele avantaje pe care leai obține de la o bursă în străinătate...?
Base: All respondents.

0%

10%

20%

30%

54%
15%

Ti-ar îmbunatati viata sociala

31%

Ti-ar permite sa vizitezi locuri noi

19%

Ti-ar oferi posibilitatea de a-ti continua studiile în…

2%
11%

Te-ar ajuta sa fii mai bine pregatit scolar
Altceva

NS/NR

60%

4%

Te-ar ajuta sa cunosti mai bine o limba straina

Ti-ar creste prestigiul în rândul colegilor, profesorilor

50%

51%

Te-ar ajuta sa obtii un loc de munca mai bun
Te-ar ajuta sa obtii note mai bune la examene

40%

1%
2%

Obținerea unui loc de muncă mai bun, posibilitatea de a învăța o limbă străină și de a vizita locuri noi
reprezintă principalele avantaje oferite de o bursă în străinătate. Așadar, percepția generală e una a
avantajelor extrașcolare, a unui câștig care să faciliteze succesul pentru alte momente ale vieții.
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În ce măsură următoarele aspecte ar constitui o piedică pentru a
obține o bursă în străinătate...?
Base: All respondents.

Foarte mult

Mult

Asa si asa

Putin

Altceva
3%
3% 4%6%2%

13%

Birocrația programelor de mobilitate

Echivalarea cursurilor / creditelor în facultatea din România
Părerea profesorilor despre mine4%

8%

Notele pe care le-am obținut la examene 7%
Cunoașterea unei limbi străine

20%

15%

Nevoia de a acoperi o parte din cheltuieli pentru a mă întreține

27%

Obligațiile pe care le am aici (familie, studii, loc de muncă,
prieteni)

27%
0%

32%

21%

15%

12%

NS/NR

83%

18%

14%

Foarte putin, deloc

27%

14%
17%

24%

30%
27%
32%
27%

9%

15%

14%

8%

37%

21%
23%
22%
21%

7%

22%

5%

20%

4%

9% 5%5%
12%

9% 4%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Principalele piedici în obținerea unei burse în străinătate sunt ”necesitatea de a acoperi o parte din
cheltuieli” și ”obligațiile deja existente”. De asemenea, ”birocrația programelor de mobilitate” și
”echivalarea cursurilor în facultatea din România” constituie alți factori care ar putea frâna accesul la o
bursă. ”Propria performanță școlară” și ”imaginea în rândul profesorilor” nu par a fi considerate piedici
foarte mari.
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Percepții cu privire la ERASMUS+

20

Ai auzit de programul ERASMUS+ pentru burse de mobilitate
internațională?
Base: All respondents.

9%

91%
Da

Nu

Notorietatea ERASMUS+ e una foarte ridicată. Practic, numai un student din 11 nu a auzit de acest
program.
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În ultimul an..?
Base: Cei care cunosc
programul ERASMUS+.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

.. ai discutat cu colegi, prieteni despre o bursă
ERASMUS+

46%

… ai participat la vreo activitate (prezentare, seminar,
întâlnire, etc.) privind acordarea burselor ERASMUS+

.. ai mers la Biroul ERASMUS pentru a te informa cu
privire la ERASMUS+

80%

65%

…ai discutat cu foști beneficiari de bursă ERASMUS+

…ai aplicat pentru o bursă ERASMUS+ pentru practică

70%

70%

.. ai citit vreun anunț cu privire la bursele ERASMUS+

…ai aplicat pentru o bursă ERASMUS+ pentru studii

60%

26%
5%
6%
14%

Similar percepției cu privire la bursele în străinătate în general, vizibilitatea promovării ERASMUS+ e una
ridicată, subiectul este unul de interes la nivel conversațional, dar ponderea studenților care acționează și
fac pași concreți este una relativ redusă, la circa 5% aplicanți pentru burse, respectiv la 6% pentru stagii
de practică.
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Cât de informat ești în privința programului ERASMUS+? Dă o
notă de la 1 la 5, unde 1 înseamnă că nu știi nimic despre
următoarele aspecte, iar 5 înseamnă că știi foarte multe.
Base: Cei care cunosc
programul ERASMUS+.

Nu stiu nimic

31%

Durata mobilităților / burselor

16%

40%

Cuantumul sumelor care se acordă

34%

Modalitatea de selecție

33%

Criteriile de eligibilitate

28%

Modalitatea de înscriere
0%

10%

20%

20%
18%

19%

15%

22%

19%
19%

50%

60%

15%

15%

17%

3%

6% 3%
9% 3%
12%

3%

14%

7% 3%

15%

7% 3%

17%
70%

NS/NR

12%

15%

14%

16%

40%

Stiu foarte multe

19%

25%
30%

4

18%

43%

Data depunerii dosarelor de înscriere

3

20%

38%

Locul unde se depun dosarele de înscriere

2

80%

9% 2%
90%

100%

Nivelul de informare cu privire la programul ERASMUS+ e unul ridicat. Corelațiile dintre nivelul de
informare și satisfacția față de caracteristicile burselor (R Pearson - .311, sig.<.001) sau interesul față de
burse (R Pearson - .210, sig.<.001) sunt de valori medii, dar semnificativ mai mari decât 0.
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Cum ai evalua programul/ bursele ERASMUS+?
Base: Cei care cunosc
programul ERASMUS+.
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0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Necesită multă birocrație

14%

Este căutat de către studenți

19%

Sunt multe locuri 12%

Suma acordată este suficientă pentru a te
6%
întreține

Sunt prea puțin promovate
Sunt corect acordate
Oferă posibilitatea de a te pregăti foarte
bine

47%

27%

43%

17%

42%

22%

21%
23%

16% 8%

38%

17%

13%

15% 6%

31%

21%

Se obține ușor 10%

Sunt utile pentru a obține un loc de muncă
mai bun

19%

27%
25%

34%

23%
30%

10%

Sunt puține locuri

21%

10%

Se obține greu

13%
12% 8%

17% 10%

42%
33%

E mai puțin căutat de către studenți

19%

21%
31%

Necesită puțină birocrație

9%5%
9%5%

Suma acordată nu este suficientă pentru a te întreține
Nu contează pentru a obține un loc de muncă mai bun
Sunt foarte promovate
Sunt mai puțin corect acordate
Nu îți oferă ocazia unei bune pregătiri școlare

Evaluarea programului e una exprimată în general în termeni pozitiv-moderați. Bursele ERASMUS+ sunt
mai degrabă ”o cale de a te pregăti foarte bine”, sunt ”utile pentru a obține un loc de muncă mai bun”,
sunt ”corect acordate” și sunt ”căutate de către studenți”. În partea evaluărilor negative, se remarcă
insuficiența sumei acordate și faptul că bursele se obțin greu.
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Cât de probabil e ca, în următorii 2 ani, să...?
Base: Cei care cunosc
programul ERASMUS+.

Foarte probabil

Destul de probabil

17%

.. să aplici pentru o altă bursă de mobilitate

24%

23%

.. să aplici pentru o bursă ERASMUS+

0%

10%

20%

Deloc probabil

36%

25%

29%

.. te informezi pentru a aplica la o bursă ERASMUS+

Putin probabil

30%

20%

32%

27%

40%

18%

27%

50%

60%

NS/NR

70%

80%

4%

2%

15%

2%

90%

100%

Ponderea aplicanților cu o probabilitate foarte ridicată pentru o bursă ERASMUS+, în următorii doi ani, este
de 23%. Pentru alte burse de mobilitate, ponderea este de 17%.

25

Dacă ar fi să alegi acum între o bursă ERASMUS+ și o altă bursă
în străinătate, dintre cele existente momentan, pe care ai alegeo?
Base: Cei care cunosc
programul ERASMUS+.

23%

9%

56%

12%

Bursa ERASMUS+

Alta bursă

Nu as alege nicio bursa

NS/NR

56% dintre studenți ar alege bursa ERASMUS+, în timp ce, pentru altă bursă ar opta doar 12%.
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Care e motivul pentru care ai face această alegere?
Base: Cei care cunosc
programul ERASMUS+.

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

16%

notorietatea, prestigiul si calitatea programului

7%

pentru o experienta noua

5%

nu cunosc alta bursa
nu vreau sa parasesc tara momentan

3%

pentru a vizita locuri noi

3%

pentru o buna pregatire profesionala

3%

recomandarile celor care au plecat cu Erasmus

3%

pentru dezvoltare personală

3%

pentru oportunitatile pe care le ofera

3%

pentru a gasi un loc de munca in viitor

3%

pentru a studia în strainatate

2%

pentru a cunoaste mai bine o limba straina

2%

nu ma intereseaza

1%

durata scurta a mobilitatii

1%

nu am suficiente informatii

1%

nu am timp

1%

altceva

1%

NS/NR

44%

Principalele motive e alegere sunt notorietatea și prestigiul bursei și experiența nouă.
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Un model de predicție a probabilității ridicate de aplicare pentru o bursă
Erasmus+

Procedura de regresie utilizată e cea de regresie liniară. Valorile care ne oferă gradul de
adecvare al modelului propus sunt R square:

Valoarea R square este .330, o valoare mediu ridicată, care ne permite să considerăm modelul ca fiind
unul destul de adecvat.
F Anova:

Valoarea F Anova e una ridicată, cu sig. <.001, ceea ce ne indică iarăși un grad ridicat de
adecvare al modelului.
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Un model de predicție a probabilității ridicate de aplicare pentru o bursă
Erasmus+

Coeficienții ecuației de regresie:
Coefficientsa
Standardize

Model
1

Unstandardized

d

Coefficients
Std.

Coefficients

B

Error

(Constant)

.483

.019

Interes bursa

.198

.014

-.063

Demers concret bursă
Valorizare bursă
Informare Erasmus

Interes schimbare

Universitate medie (10k-20k)
Rata mare Erasmus (> 2%)

Collinearity

Beta

Statistics
Toleranc
t

Sig.

e

VIF

25.052

.000

.409

13.730

.000

.869

1.150

.014

-.132

-4.603

.000

.943

1.060

.067

.017

.131

3.978

.000

.715

1.398

.073

.015

.145

5.036

.000

.930

1.076

.044

.016

.086

2.656

.008

.740

1.351

-.093

.029

-.090

-3.142

.002

.942

1.062

.149

.040

.105

3.733

.000

.973

1.028

a. Dependent Variable: Probabilitate Erasmus

După cum se poate observa, toți coeficienții sunt semnificativ diferiți de 0 pentru sig.<.05 și nivelul de
colinearitate e unul rezonabil.
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Un model de predicție a probabilității ridicate de aplicare pentru o bursă
Erasmus+

Așadar, ce concură la creșterea probabilității de a aplica pentru o bursă Erasmus:
Interesul general pentru burse
Demersul concret făcut pentru a obține o bursă
Considerarea burselor ca fiind un mare câștig
Un nivel ridicat de informare despre programul Erasmus+
Proveniența din universități cu o rată mare de acordare de burse Erasmus (peste 2%).
Principalele obstacole par a fi:
Interesul de a schimba facultatea sau universitatea (o schimbare în traiectoria educațională)
Proveniența din universități de mărime medie (10k-20k studenți)
Pe baza acestui model pot fi încadrați corect 78% dintre studenți (le poate fi prezisă probabilitatea de a
aplica pentru o bursă Erasmus)
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CONCLUZII
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CONCLUZII
Nivelul de informare cu privire la oportunitățile de mobilități studențești este unul mediuridicat. Putem spune că mesajul ajunge la studenții care ar putea fi cei mai probabili
beneficiari ai programului.

Studenții din top 10% sunt cei care manifestă cel mai mare interes pentru bursele în
străinătate. Dar această caracteristică este mediată de tipul universității din care
studenții provin.

Datele ne indică un interes mai mare pentru burse al studenților din universitățile medii
și mici și care dețin un număr mediu de burse per student (1%-2%). Studenții din
universitățile mari sunt mai interesați mai degrabă în a avea un loc de muncă.

Putem considera nivelul de dezvoltare locală, apariția diverselor oportunități de angajare
ca fiind un factor care concurează și/sau condiționează oportunitățile de mobilitate.

Pe de altă parte, și percepția unor șanse reale de a obține bursa (percepție determinată
la rândul ei de autoplasarea în zona studenților cu rezultate bune, numărul mediu sau
ridicat de burse per student, percepția unei selecții corecte) reprezintă unul dintre
factorii motivaționali în a aplica pentru o bursă.
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CONCLUZII
Principalele piedici în calea accesării programului:
❑ Nevoia de a acoperi o parte din cheltuieli. Cuantumul bursei nu acoperă întotdeauna
cheltuielile de întreținere, ca atare aportul financiar personal poate fi uneori
semnificativ.
❑ Obligațiile existente în prezent (loc de muncă, familie, prieteni). Conexiunea cu
grupul de semnificativi, cu locul de muncă, face ca plecarea temporară să fie una mai
dificilă presupunând fie costuri simbolice, fie decizia de a renunța la anumite lucruri.
❑ Oportunități alternative (în special în orașele mari, dezvoltate): locuri de muncă,
voluntariat. Cu cât numărul oportunităților existente este mai mare, cu atât tentația
de a accesa o bursă în străinătate scade, cu atât mai mult dacă ea e percepută doar
utilitar (doar ca un mijloc de a accede la un loc de muncă mai bun).
❑ Plus-valoarea percepută a unei burse în străinătate. Cu cât percepția câștigurilor
oferite de o bursă se plasează pe palierul descris mai sus, de modalitate de a facilita
obținerea unui loc de muncă mai bun, pot apărea modalități alternative de a-ți atinge
acest scop (ex. experiența necesară pentru un loc de muncă poate fi obținută prin
voluntariat sau alte joburi temporare).
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II. SINTEZĂ INTERIVURI STUDENȚI NON-PARTICIPANȚI
ÎN PROGRAME DE MOBILITATE INTERNAȚIONALĂ

Percepții față de Erasmus+
Frâne cu privire la accesarea programelor de
mobilitate
Așteptări și recomandări
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Percepții cu privire la experiențele de mobilitate internațională

Avantaje percepute
Schimb de experiență
Cunoașterea unor culturi noi
Posibilitatea de a cunoaște
prieteni noi
Interacțiunea cu un alt sistem
de învățământ
Dezvoltare personală
Lecție de maturitate
Oportunitatea de perfecționare
a limbii străine
Oportunitatea de a lua contact
cu piața muncii din țările
europene

Dezavantaje percepute
Cuantumul bursei
Despărțirea de familie,
prieteni
Eventuale oportunități pe care
le-ar rata în țară
Diferențele de programă și
dificultățile de a recupera
unele materii dacă acestea nu
sunt recunoscute
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Avantaje percepute ale mobilității

E o experiență interesantă în ideea în care poți interacționa cu cadre didactice noi, poți vedea
cum stă situația în celelalte centre universitare, poți interacționa cu alte colective.. Un alt
punct tare – îți îmbunătățește cunoștințele de limbă străină, de exemplu engleza sau altă
limbă. (student Cluj)

Te dezvolți personal, înveți să trăiești singur, își faci prieteni noi, e o lecție de maturitate, te
obligă să ieși din zona de confort. (student București)

Cunoașterea unor țări, vizitarea altor universități, cunoașterea unor noi culturi. Studenții pot
să facă schimb de experiență, să cunoască oameni noi, să vadă alte culturi, nu neapărat
aspectele legate de facultate și studiul în sine. (student Mureș)

Schimb de experiență, poți vedea cum se învață și în alte țări. E important să vezi cum e
acolo, să ai șansa de a experimenta și altceva. E oportunitatea de a cunoaște lume nouă,
fiecare student ar trebui să încerce așa ceva. (student Timișoara)
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Dezavantaje percepute ale mobilității
Din experiențele colegilor de facultate care au fost, știu că nu le-au echivalat toate examenele.
Am avut o colegă de facultate care a mers în semestrul 2, anul 2, undeva în Anglia și a avut
surpriza ca, în momentul în care a venit în țară și a încercat să își echivaleze cursurile, a
putut doar la unele materii care la noi se predau la master. A fost destul de dezamăgită pentru
că a trebuit să vină să își dea examenele în sesiunea din restanțe, să își reia examenele și a
fost destul de greu să parcurgă materiile în 2 săptămâni, materia dintr-un semestru întreg.
(student Cluj)

Nu prea ai cum să te descurci cu bursa, acesta ar fi cel mai mare dezavantaj, că ai nevoie de
mai mulți bani. Ar mai fi și greutatea de a fi departe de casă. (student Mureș)

Poate pentru unii studenți e dificil că se despart de familie, poate pierd unele lucruri sau
oportunități interesante aici în țară, în perioada respectivă, dar nu sunt niște dezavantaje
reale pentru mine. Eu nu am nimic de pierdut. Eu nu am plecat pentru că nu am reușit să îmi
găsesc o firmă cu loc pentru plasament, a fost o mare bătaie de cap. Dacă aș fi găsit, aș fi
plecat cu siguranță. (student București)
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Principalele frâne menționate cu privire la accesarea unui program de
mobilitate internațională

Cuantumul bursei de mobilitate, teama că banii nu ar fi de ajuns, teama că nu ar găsi
surse adiacente de venit care să vină în completarea bursei
Neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate cu privire la medii, restanțe, cunoașterea
limbii
Teama că nu ar face față unui sistem de învățământ ale cărui cerințe/standarde sunt
superioare celui de acasă
Anxietatea cu privire la despărțirea de familie și prieteni
Faptul că ar rata unele oportunități acasă
Faptul că nu au suficiente informații pentru a decide în cunoștință de cauză
Faptul că nu percep beneficiile imediate sau contribuția experienței la găsirea unui loc
de muncă în domeniu

38

Frâne în calea deciziei de a accesa un program de mobilitate
Mie mi-a fost frică să ies din zona de confort și să încerc lucruri noi. La alții poate mai există și
o alta posibilitate, cum ar fi relația strânsă pe care aceștia o au cu membrii familiei, lucru care
îi împiedică să îi părăsească chiar și pentru o perioadă limitată de timp. (student Cluj)
Referitor la plecarea din țară, cred că adaptarea ar fi mai grea. Nu doresc să merg în afară. Eu
cred că avem nevoie de oameni pregătiți aici, care să ridice economia țării. Mă reține faptul că
nu știu bine limbile străine și nu aș putea comunica bine. Apoi și financiar, că suma nu e
foarte mare. Dar eu personal doresc să cunosc mai bine ce se întâmplă aici, în țară. (student
Mureș)

Un impediment în cazul meu a fost limba engleză – înțeleg și o vorbesc, dar nu la nivel
academic. Un alt impediment a fost cel financiar, pentru că fără un job acolo nu aș fi avut
cum să mă întrețin. M-am informat și cât e bursa și care sunt cheltuielile acolo. Nu m-aș fi
descurcat fără să îmi iau și un loc de muncă în paralel, adică ar fi fost necesar cam 1000 euro
în total, cu tot cu bursa. De aceea nu am luat niciodată în serios să mă duc cu Erasmus.
(student Cluj)

Legat de experiența universitară de acolo, dacă e să mă gândesc la colegii mei din facultate
care au fost cu Erasmus, și pe partea de pregătire profesională, nu mi se pare că a fost un
plus. Adică a fost un plus experiența, dar nu din punct de vedere universitar. Adică beneficiul
este că te duci și interacționezi cu alte culturi, deci cultural, categoric da, dar pe pregătire
educațională nu neapărat…De exemplu, am o colegă care a fost la Sorbona la master, dar asta
nu a ajutat-o când a terminat să își găsească un job, fie în universitate, fie în cercetare. Ca
dovadă, acum e în Germania și lucrează ceva ce nu are nici o legătură cu domeniul ei de
pregătire. Deci pe parte de pregătire profesională, în cazurile pe care eu le știu, beneficiile nu
sunt neapărat foarte mari. (student Cluj)
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Frâne în calea deciziei de a accesa un program de mobilitate
Nu am suficiente informații despre aceste programe. Cred că m-ar îngrijora mai mult
transferul de note, sau faptul că ar trebui să îmi dau iarăși examene și ar mai fi chestia
financiară. (student Mureș)
Nu vreau să fiu singură, m-aș duce doar dacă aș avea prieteni care să vină cu mine, și ar mai
fi cunoașterea limbii la un nivel înalt, astfel încât să fac față. (student Mureș)

Impedimente legate doar de echivalarea materiilor, notelor, altele impedimente, nu. În
Germania este mai scump ar fi ok să fie mai ancorată suma de țara în care mergi. (student
București)
Cheltuielile, acest factor poate afecta unele persoane, nu toți avem un statut financiar bun.
Limba străină ar fi de asemenea o piedică, de exemplu înțeleg foarte bine limba engleză dar
am un blocaj în a comunica. Ar mai fi și notele care poate nu se pot echivala cum ne
așteptăm de obicei. (student Cluj)
Unele persoane nu se implică poate din cauza temerilor legate de limba străină, de locurile noi
și persoanele pe care urmează să le cunoască, totul depinde de persoană, dar dacă nu riști, nu
câștigi. (student Timișoara)

În principal, piedica ar fi faptul că aș pleca singură și că ar trebui să mă descurc de una
singură. Și sper să mă descurc cu banii. Principala frână ar fi că sunt departe de familie și
prieteni. (student Iași)
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Sugestii și recomandări cu privire la creșterea notorietății programului
Mai multă informare directă despre programul Erasmus+: studenții recomandă mai
multe prezentări în cadrul universității care să îi încurajeze să ia parte în acest program.

Nu au venit la facultate să ne prezinte programul, nici măcar foști participanți care să vină la
clasă. Pur și simplu erau niște pliante pe avizier și puteai să treci pe lângă ele să le citești, dar
nu era foarte clar ce se întâmplă acolo. De exemplu, nu îmi era clar cum ar trebui să iei
legătura cu oamenii de acolo. Era o adresă de email și niște poze. Nimic concret. Ar fi fost mai
interesant dacă venea un reprezentant Erasmus la clasă sau foști participanți să ne zică cum e
acolo - cam astea sunt cheltuielile, asta înveți, de asta ar fi bine să mergi, de asta nu ar fi bine
să mergi. (student Cluj)
Ar fi bine să nu ne lase pe noi să căutăm noi informația, ci să ni se prezinte lista cu lucrurile
pe care trebuie să le îndeplinești, ceva ce să ne prindă și pe noi, că dacă nu simțim că suntem
susținuți, normal că nu prea avem tragerea. (student București)

Mai multă implicare a cadrelor didactice în promovarea mobilităților internaționale și a
beneficiilor acestora.

Cadrele didactice nu promovează acest program. În cadrul universității noastre nu cred că au
avut o promovare foarte bună. Practic, studenții au trebuit ca ei să facă pasul acesta, ei să se
intereseze, ei să îi caute și nu invers. Și atunci mergeau doar cei care își doreau ei cu adevărat
o experiență de mobilitate, voiau să vadă o altă țară, cunoșteau limba, și aveau și ceva
susținere financiară - cam aceste era profilul care era interesat. (student Iași)
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Sugestii și recomandări cu privire la creșterea atractivității programului

Creșterea nivelului bursei sau suplimentarea ei din alte surse

Valoarea bursei să fie suficient de mare ca să îmi poată garanta un trai decent, fără să fie
nevoie să îmi iau un job acolo. Am vorbit cu un coleg, care la master a fost cu o bursă
Erasmus în Polonia și îmi zicea că acolo masterul e ca un job full time, nu ca la noi. Acolo chiar
trebuie să citești, să îți dai interesul, să te duci la bibliotecă, să faci cercetare, să te implici,
fiindcă altfel nu ai nici o șansă, asta mi-a spus el, cel care a fost. Și atunci nu mi-aș pemite să
îmi iau un job pe lângă bursă. (student Cluj)

Mai multă informare cu privire la așteptările cadrelor didactice din universitățile gazdă și
la cerințele la care studenții trebuie să răspundă.

Aș vrea să știu dinainte și foarte exact care sunt așteptările profesorilor de acolo și la ce nivel
se ridică universitatea la care ar trebui să merg. Cât de mare va fi volumul de muncă acolo în
universitate, față de aici? (student Iași)
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Sugestii și recomandări cu privire la creșterea notorietății programului

Alte sugestii propuse:
▪ Constituirea unui fond de urgență la care studenții să știe că ar
putea apela pe parcursul mobilității pentru situații excepționale,
aspect care le-ar da o oarecare siguranță
▪ Sprijin din partea facultăților/birourilor în găsirea locurilor de
plasament/practică
▪ Mai multe sesiuni de promovare
▪ Promovare mai bună, mai multă utilizare a rețelelor sociale
▪ Informații actualizate pe site-urilor facultăților și pe pagina de FB
▪ Mai multe acorduri cu cei de străinătate pentru țările care sunt
mai căutate de către studenți
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III. REZULTATE INTERVIURI REPREZENTANȚI BIROURI
ERASMUS+ ȘI CADRE DIDACTICE

Frâne și dificultăți în atragerea studenților în
programe de mobilitate
Tendințe în cadrul programului cu privire la
interesele studenților
Așteptări și recomandări
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Frâne și dificultăți în atragerea studenților în
programe de mobilitate
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Frâne și dificultăți în atragerea studenților în programe de mobilitate

Factori care țin de ”concurența” pe piața ofertelor de mobilitate de studiu sau mobilitate
culturală, faptul că oferta care este mai ridicată în ultimii ani cu oportunități pe care studenții le
au în afara programului Erasmus: Pentru studenții din diverse domenii, programul Erasmus+ nu
este singura opțiune de mobilitate. Sunt studenți buni care au diverse alte oportunități de
finanțare și diverse alte căi și deschideri spre universitățile europene: burse și practică oferite de
universitățile europene, cursuri gratuite, școli de vară. Se poate aplica direct pentru burse la
universitățile europene, fie pe perioadă mai lungă, fie mai scurtă decât în Erasmus+. În același
timp, este ușor să aplice direct la universități din UE, care oferă școlarizare în condiții financiare
avantajoase.
Concluzionând, mobilitatea studentului a crescut în general și în afara programului Erasmus,
libertatea de mișcare a afectat o parte din motivația studentului de a pleca prin intermediul
programului Erasmus+.

Unul dintre factorii care afectează mobilitatea este faptul că ”experimentarea străinătății” este
oarecum la îndemână, ca atare, motivația accesării mobilității Erasmus+ doar pentru a avea
ocazia de a pleca în străinătate este mai redusă comparativ cu anii precedenți.
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Frâne și dificultăți în atragerea studenților în programe de mobilitate

Factori care țin de instituțiile care gestionează programul la nivelul universităților și
resursele acestora:
Nu mai vor universitățile din Europa să primească, totodată sunt puțini experți la nivel european
care să vrea să învețe, deci o problemă de personal a birourilor, salariile la birourile de relații
internaționale sunt mici, este și o fluctuație mare de personal, lipsa de know how a personalului;
Toate aceste dificultăți se reflectă și în situația mobilităților.
Ca să poată să absoarbă mai multă mobilitate, universitățile din UE trebuie să își schimbe radical
modul de organizare a birourilor de relații internaționale. Să se dea fonduri mai mari. Mai vine și
rezistența facultăților. Mai mulți studenți internaționali în facultate înseamnă ore în engleză pentru
acea facultate, înseamnă mai mult efort și resurse din partea facultăților și profesorilor. Mai sunt
cazările, probleme cu personalul administrativ. Noi primim telefoane de la universității partenere
în care ne spun că dacă nu primim un număr egal de studenți cu cei pe care îi trimitem, închid
parteneriatul.
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Frâne și dificultăți în atragerea studenților în programe de mobilitate

Factori care țin de caracteristici ale programului (din perspectiva studenților)
Cuantumul bursei, generează presiuni de identificare de resurse alternative - găsirea unui loc de muncă
în țara gazdă, suportul părinților sau alte surse de finanțare. Conform respondenților, finanțarea este o
problemă în țări precum Germania, Franța, Italia, Austria, Finlanda, Danemarca; chiriile în aceste țări sunt
scumpe și atunci studenții sunt mai puțin atrași de bursa de studiu, deoarece suma de 520 euro nu li se
pare suficientă:
Studenții care au plecat în aceste țări ne-au spus că au scos foarte mulți bani din buzunar ca să acopere
costurile de trai. (Pitești)
Bursa ar fi ok pentru țările din est – Polonia, Bulgaria, Cehia, aici se mai descurcă cu această sumă. Însă
este cam puțin pentru țările nordice și de asemenea pentru Spania, care nu prea oferă cămine, și e
necesar să își închirieze apartamente. (Suceava)
Un student care plătește aici chirie 300 de euro pe lună, nu ar fi într-o situația foarte diferită în Erasmus.
Și aici când stai, ai cheltuieli. Dacă ar aduna cheltuielile de aici din Cluj și le adaugi la banii dați prin
Erasmus, nu ar fi diferențe. (USAMV)
Banii sunt totuși la limită. Prima întrebare pe care ne-o pun majoritatea studenților la sesiunile de
informare – cât este bursa? Ni se asigură cămin? Avem reduceri la ceva? O creștere a cuantumul bursei ar
însemna mai multe mobilități, fără discuție. (UT Cluj)
S-ar putea ca bursa să fie o problemă pentru care nu prea mai aplică, suma este prea mică în special
pentru țările nordice. (Arhitectură București)
Studenții noștri nu se pot întreține în Suedia, vorbim de partea de studiu, cu cuantumul oferit de
Erasmus+. Și acesta este un motiv pentru care a scăzut numărul, se duc cei care pot fi ajutați de părinți
prin credite, completări, etc. Am putea avea mai multe mobilități în mod cert dacă am avea și surse
adiționale de finanțare, care să completeze bursa Erasmus. (ULB Sibiu)
De exemplu, studenții evită Parisul pentru că este foarte scump, nu se oferă cazare și ce se găsește e
foarte scump. Pentru studenții care provin din regiuni sărace, unde sprijinul de acasă e mai redus,
cuantumul bursei este o problemă. (AIC Iași)
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Frâne și dificultăți în atragerea studenților în programe de mobilitate

Factori care țin de caracteristici ale programului (din perspectiva studenților)
Dificultatea de a găsi cazare la prețuri decente în locațiile în care nu sunt oferite cămine;
totodată mai sunt semnalate situațiile în care cazările trebuie plătite în avans sau trebuie depuse
depozite consistente, de care nu dispun toți cei care ar dori să meargă: Valoarea granturilor nu
acoperă valoarea cheltuielilor, în special pe țările nordice, li se cere o garanție, niște plăți în
avans, iar cuantumul de cazare depășește cu mult grantul oferit de program, de exemplu în
Suedia.
Limba străină este o problemă semnalată de majoritatea respondenților din țară, în special în
anumite țări/universități în care anumite cursuri sunt predate doar în limba țării gazdă (ex.
Spania, Franța). Studenții care nu înțeleg limba respectivă la un nivel satisfăcător au dificultăți la
materiile care se predau prin cursuri colective, împreună cu studenții din universitățile respective.
Cadrele didactice declară că mulți studenți nu accesează programul datorită nivelului de
cunoaștere a limbii engleze - mulți studenți au probleme cu engleza la nivel conversațional, nu o
stăpânesc la un nivel în care să poată face față decent la examene date în limba engleză. Deși
sunt alocate fonduri pentru realizarea cursurilor gratuite de limbă străină, aceasta rămâne o frână
în calea mobilității, aspect confirmat și de studenți.
Limba străină, partea de limbă engleză, mi se pare că ar fi prima barieră; ideea e că ei nu învață
engleza conversațională, și atunci ar fi mai complicat pentru ei partea aceasta. (cadru didactic
ASE)
Mai este și bariera lingvistică în țări precum Spania, unde materiile la medicină de exemplu se
predau în spaniolă. Unele materii sunt și în engleză dar altele sunt în curriculă doar în limba lor
maternă, spaniolă, italiană, ce o fi. (ULB Sibiu)
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Principalele frâne menționate cu privire la accesarea unui program de
mobilitate internațională

Alte frâne menționate de către reprezentanții birourilor ca venind din partea
studenților:
Îngrijorarea studenților legată de faptul că, în mobilitatea de studiu, ar
avea performanțe școlare mai reduse (fie din cauza faptului că
standardele de examinare ar fi la un nivel mai ridicat decât în țară, fie din
cauza faptului că examenele se dau în altă limbă decât cea maternă)
Durata mobilității – poate fi o frână în unele cazuri: fiind vorba de
studenți buni, aceștia au șanse ridicate de a-și găsi loc de muncă în țară
și atunci durata mobilității outgoing poate fi deranjantă, nu sunt dispuși
să renunțe la un loc de muncă pentru mobilitate.
Incompatibilitatea curriculară este frâna cea mai mare conform unor
respondenți, diferențele între materii fiind prea mari pentru a se asigura
echivalări: nu poți trimite pe cineva decât dacă planul de învățământ și
materiile sunt apropiate de ale noastre! Diferă programe, sisteme de
notare, modalități de predare a materiilor (ciclice, modulare) etc;
Limitări legate de ”fereastra de mobilitate”: anul II în cazul studiilor de
3 ani este perioada cu impedimentele cele mai puține pentru programul
studenților, în timp ce, la nivelul anului de licență sau a anilor de master
și doctorat intervin mai mulți factori care limitează accesarea mobilităților
(pregătirea licenței, piața forței de muncă, obligații sociale, etc)
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Frâne în calea deciziei de a accesa un program de mobilitate
Diferențele depind de structura planurilor de învățământ ale diverselor facultăți. Dacă planul de învățământ al
universității de la noi nu corespunde cu cel de dincolo, mobilitatea devine foarte dificilă. Sunt facultăți cum e
Farmacia, unde planurile de învățământ nu corespund aproape deloc. Deci copilul s-ar întoarce fără să facă nimic
din ce ar fi făcut aici. Și nimeni nu riscă să repete un an. Cel mai bine merg bursele pe Medicină Generală, unde
e compatibilitatea cea mai mare. Pe Medicină Dentară mai puțin, iar pe farmacie, aproape deloc. Apoi,
universitățile din Vest au un plan de învățământ modular, noi avem liniar. Până la compatibilizare, vor fi greutăți.
(UMF Timișoara)

Și în domeniul medicinei, pe partea de burse de studiu, merge mai greu, deoarece domeniile nu prea sunt
similare. Înțelegem că nu sunt la fel creditele, dar nici nu îl putem lăsa să plece în Erasmus și apoi să repete un
an de zile de studiu aici. Încercăm să vedem ce se mai poate face, să vorbim cu universități de acolo să îi lase să
ia materii și din alți ani, nu doar din cel în care merg. Curriculele din cele două universități paralele nu sunt la fel,
cam asta îi împiedică. Cursurile, materiile diferite și aș mai spune limba, astea sunt piedicile. Pentru că în Spania
e obligatorie spaniola, în Italia – italiana. Acum au început să îi mai convingă să meargă și pe secția engleză ca
să putem crește numărul de mobilități. De exemplu, dacă vom reuși să obținem cu anumite universități din Italia
locuri la secția de engleză anul acesta, interesul ar fi mult mai mare a studenților noștri. La plasamente, acest
impediment de limbă nu este așa de mare ca la studii. (UMF – Mureș)

Mai este și teama că nu promovează sau nu iau note bune la examene. În România, dând examene în limba
română, șansele sunt mai mari să ia note bune. În general, vin cu note de dincolo mai scăzute decât ar fi luat
aici, nu totdeauna, depinde și de studenți. Ideea e că ei se tem de asta. (Politehnică TM)

La noi în facultate a mai fost o discuție la un moment dat - de ce iau note mici studenții în Erasmus. Poate fi un
impediment pentru student faptul că notele astea îl pot trage în jos la o bursă sau ceva. Deci nu diferențe de
credite, ci notele luate acolo sau poate că nici nu își iau exemenele acolo. A fost o problemă discutată la nivel de
cadre didactice. (profesor, București)
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Frâne și dificultăți în atragerea studenților în programe de mobilitate

Factori care țin de motivația studenților și atitudinea generală față de educație și carieră
profesională, atitudinea față de activități extrașcolare. Conform unora dintre respondenți, putem
vorbi de o atitudine de dezinteres general, de o blazare a studenților, care nu mai au dorința de a
încerca lucruri noi, nu mai sunt curioși să experimenteze - atitudine manifestată nu doar față de
programul Erasmus+ ci și față de alte activități școlare sau extrașcolare. Astfel, unii reprezentanți
ai birourilor Erasmus+ au ajuns la concluzia că factorul cel mai important care afectează
mobilitățile ține de o comoditate a studenților, de o stare de blazare, de o oarecare evitare a
responsabilităților și a unei rețineri în a se implica în diverse lucruri care le cer o capacitate de
adaptare. La aceasta se adaugă și starea de anxietatea, teama de a pleca de acasă.
Nu vorbim doar despre implicarea în Erasmus. Este o apatie din asta, indiferent de ce le oferi. Am
impresia că dacă nu le oferi ceva imediat sau un rezultat imediat, nu sunt interesați. (USAMV
Cluj)
Studenții vin tot mai blazați din liceu, sunt mai puțin interesați de școală. Marea masă vin deja
obosiți din liceu. Interesul față de mobilitate este și o expresie a interesului profesional. Lipsa de
interes față de mobilitate este și lipsa de interes față de carieră. Dacă tot e greu la facultate, mă
mai duc să învăț și într-o limbă străină, să îmi fie și mai greu…Este o generație a lucrurilor venite
rapid și de-a gata, fără a depune mare efort. (UT Cluj)
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Frâne în calea deciziei de a accesa un program de mobilitate
Probleme legate de motivația studenților: nu au presiuni care să le genereze o motivație, au un viitor
oarecum asigurat profesional – piața forței de muncă e ok; dar asta generează o scădere a motivației; este o
atitudine conform căreia nu mai asociază în așa mare măsură educația cu dezvoltarea. Și faptul că au impresia că
au acces la tot. (București)

Cu studenții se întâmplă același lucru ca și cu elevii de liceu, nu îi mai interesează. Noi facem două evenimente
pe an, unul în toamnă, după deschiderea anului școlar, după ce se obișnuiesc puțin cu mediul –Erasmus Open
Doors din Noiembrie și altul îl facem în Martie, după ce lansăm selecția. La evenimentul din Noiembrie
participarea este foarte redusă, abia la cel din Martie, după ce mai aud și ei una alta, mai vin câțiva. Mai e o
frână și teama de nivelul scăzut de cunoaștere a limbilor străine și teama de necunoscut, că nu ar face față sau
că nu s-ar descurca. Mai e și birocrația, se cer o grămadă de acte și hârtii iar studenții sunt speriați de asta.
Poate dacă ajungem la digitalizare completă, poate ar fi mai simplu. (UMBM București)

În tabloul general al modului în care se raportează mai nou la educație, și la modelele societății noastre, la ce se
transmite în mass media, e greu să promovezi ideea de dezvoltare personală, e un efort să îi scoți din
spațiul respectiv. Diferențe de generații, trebuie să venim cu alt discurs. (USAMV)

Motivația studentului e mai redusă în general, nu doar legată de Erasmus. Sunt prea multe oportunități
pe care ei le au și efectiv nu își mai dau seama unde să se ducă, unde să aplice. Pe orice activități avem de
organizat cu ei – de exemplu o școală de vară – trebuie sunați repetat, individual. Dacă pun doar pe pagina lor
de Facebook nu se întâmplă nimic. După care, după ce știm cei care ar fi potriviți și ar putea să se ducă, ei ne
mulțumesc. Dar trebuie lămuriți fiecare individual cumva. Au nevoie de mentorat. Ei vin cumva indeciși din liceu,
profesorii de la universitate își predau materia și gata, și studenții sunt puțin pierduți ca orientare. Au nevoie de
ghidaj. (profesor București)
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Frâne în calea deciziei de a accesa un program de mobilitate

Generațiile astea de studenți au acum tot timpul în cap presiunea job-ului și a banilor. Și nu văd mai
departe. Job-urile aste le pot bloca dezvoltarea în carieră. Ei vor să câștige acum și nu văd miza pe termen
lung a bursei. Mai este apoi presiunea timpului. Lor nu li se explică beneficiile studiilor pe care le fac, nu au
consilieri de carieră care să își facă treaba și au tot timpul teama asta că nu vor avea unde să se angajeze când
termină, că vor fi prost plătiți, că nu au suficienți bani. Și nu prea percep că această experiență le-ar crește
șansele la așa ceva. Adică o percep așa ideatic, dar nu văd practic cum s-ar întâmpla lucrurile. Da, ei spun că șiar îmbunătăți capacitatea de a vorbi într-o limbă străină, că ar cunoaște oameni noi, dar mai departe le este greu
să vadă legătura între asta și cum vor face ei mai mulți bani. Mai au problema de a nu ști să își gestioneze sau
managerieze timpul. Sunt presați de multitudinea de examene, au stresul sesiunii, examenelor, nu știu să facă
față cerințelor pe care le impune universitatea. Este un sistem rigid care pune presiune pe ei, un mod de a li se
preda materia fără a li se explica la ce îi ajută, percep că multe materii le sunt inutile, ca fiind capriciul
profesorului. E o presiune din asta a imediatului, și nu văd mai departe. (profesor Iași)

Multora li se pare complicat. Mai sunt elementele financiare, au impresia că nu se vor descurca cu banii. Mai e
apoi teama de a pleca de acasă ”cum să plec atâta timp”. (profesor Cluj)
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Frâne și dificultăți în atragerea studenților în programe de mobilitate

Factori care țin de contextul socio-economic: obligații care țin de contextul social familial,
dar mai ales legat de contextul profesional, mai specific, de dinamica pieței forței de muncă din
țară. Există o presiune a pieței forței de muncă, a angajatorilor, nu doar ca ofertă de locuri de
muncă ci și ca ofertă de internship-uri, oferte de experiențe de mobilitate și practică în companii
străine, care devin o competiție serioasă pentru Erasmus+, în special în domenii precum Ingineria
Economică, IT, Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Informatică. Presiunea pieței forței de muncă
crește odată cu nivelul studiilor.
Piața forței de muncă pare a fi și principalul motiv de drop out, cazurile în care aplicanții renunță
după ce au fost selectați pentru mobilitate de studiu sau plasament.

Faptul că se pot angaja aproape de la nivelul anului I, chiar pe joburi permanente, în companii
importante, cu asta s-a dus orice șansă de a pleca pentru tânărul respectiv. Apoi mai este și valoarea
grantului foarte mică, mai ales la bursele de studii. Și cerința să le dai 80% la plecare și restul când se
întorc….Să trimiți un copil cu 400 de euro într-o țară din Vest, nu se poate. El trebuie să mai aducă încă o
dată pe atâta de acasă ca să reziste. (Politehnică TM)
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Frâne în calea deciziei de a accesa un program de mobilitate
La Sibiu avem o platformă internațională a angajatorilor. Companiile vin și recrutează studenți încă din
anul 2 de facultate, de la specializări cum este Ingineria Aplicată, alte științe aplicate, IT, și altele. Ei
din anul doi primesc internship-uri și burse în cuantum și de 2000-2500 de euro pentru a face practică
în aceste companii, în exterior, la companiile mamă. Un exemplu este Continentalul care ia 400-500
de studenți și îi trimite la BMW și la alte companii din Europa să facă practică și grantul dat de aceste
companii depășește cu mult grantul dat de Erasmus. Pot fi și stagii mai scurte de 2-3 săptămâni și pe
urmă lucrează parțial, după-masa în companii. De exemplu, la Inginerie Economică înainte aveam 100120 de mobilități, acum am ajuns să avem doar 6, din acest motiv prezentat anterior. (ULB Sibiu)

Facem eforturi colosale pentru a ne acoperi mobilitățile. La noi în universitate, cam 60%-70% dintre
studenți lucrează, au joburi. Asta pentru că sunt mulți pe locuri cu taxă, sunt la master, la doctorat, și
atunci ar trebui să renunțe la job ca să plece. Sunt mai mulți factori care contribuie. (ULB Sibiu)

Angajatorii care îi iau din anul II și fac niște chestii basic, mecanice, și ei deja în anul III când fac
materii complicate, deja sunt acaparați de acele job-uri – asta le afectează progresul în carieră,
abandonează studiile, etc. La Informatică Economică la fel – la master toți sunt angajați. (profesor
Iași)
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Frâne și dificultăți în atragerea studenților în programe de mobilitate

Factori care țin de promovarea programului. Deși activitățile de informare sunt
diverse, cadrele didactice intervievate semnalează o problemă care ține de receptivitatea
studenților la tipurile de informații oferite. Se menționează faptul că modalitățile de
informare de masă nu ar mai avea neapărat impactul dorit. Totodată, respondenții
intervievați semnalează lipsa unei strategii care să implice în mai mare măsură cadrele
didactice în promovarea programului și în transmiterea beneficiilor experiențelor de
mobilitate. În acest context, al informării și promovării programului, una dintre concluziile
care se desprinde din analiza opiniilor exprimate este faptul că, în ce privește marea masă
a studenților, nu vorbim de o decizie informată de neimplicare/neaccesare a
programului: ne-implicarea/dezinteresul în cazul multor studenți nu este o consecință a
ne-atractivității condițiilor programului ci a faptului că aceștia nici nu ajung la stadiul unei
informări aprofundate.

Ei nu înțeleg foarte clar de ce ar trebui să aplice; ei știu denumirea, programul e promovat ca idee. Sunt
multe detalii ce țin de program care lor le creează idee de complicat și atunci nu au interes să meargă în
zona asta să caute. Nu am primiți niciodată întrebări de la studenți pe tema asta, din proprie inițiativă.
(profesor ASE)
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Frâne în calea deciziei de a accesa un program de mobilitate
Sunt destul de pierduți în mediul universitar. Profesorii nu le explică beneficiile, unii chiar resping ideea
de Erasmus pe motiv, ”lasă să își facă ei treaba aici la universitate, ce să piardă vremea prin afară” și
au o atitudine contrară ideii de mobilitate și atunci nici studenților nu le ajunge informația asta
suficient de clar explicată. (profesor Iași)

La fel de speriați, au așteptări teama că nu vor face față, e un necunoscut, o chestie difuză care
provine din faptul că nu li se explică practic cum e viața acolo, ce dificultăți întâmpină, cum ar putea să
le rezolve. Se dau informații despre cum funcționează programul, dar ei au aceste temeri de viață, cum
o să își ia examenele, ce se vor întâmpla cu ei, care nu sunt foarte clar lămurite în întâlnirile publice.
(profesor Iași)

Mulți au bariera limbii străine, ceea ce e ciudat. Vor să știe concret câți bani se cheltuie, cât de greu e
să ia examenele. Dar mai este și lotul care nu fac pasul să vadă despre ce e programul: bursa asta e
într-o zonă în care o percep neclară, e pentru genii, nu e pentru ei, ori o resping pentru că nu o
înțeleg, ori nu se consideră suficient de buni pentru ea, ori se prefac că nu îi interesează. (profesor
Iași)

Contează și oamenii care se ocupă de Erasmus. Dacă nu ai drive ul care să te tragă, nu faci nimic cu
studenții. Cadrele didactice nu au nici o motivație să se implice. De obicei responsabili sunt pro-decanii,
dar ei nu fac promovare concretă, ca să fie acolo, între studenți. (profesor, București)
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Tendințe în cadrul programului cu privire la
interesele studenților
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Tendințe în cadrul programului cu privire la interesul studenților
Se identifică unele categorii de nișă, de domenii de studiu mai pretabile la mobilitate.
Interviurile relevă faptul că domeniile/specializările din care participă mai mulți studenți
sunt arhitectura și artele, literele (limbi străine), economia, administrarea afacerilor,
științele politice, sociologie. Domeniile în care mobilitățile se realizează mai greu par a fi
domeniile tehnice, atât datorită diferențelor de programe școlare, de diferențe între
materii și conținuturile acestora, cât și oportunităților pe piața forței de muncă din țară,
care atrag cu precădere studenți din aceste specializări.

Domeniile tehnice sunt oarecum mai grele, o mobilitate în domeniul tehnic este mai dificilă decât în
domenii socio-umane sau economice. La specializările umaniste este mai ușoară recunoașterea
creditelor. (UVT Timișoara)

Interes e ridicat si pentru cei de la Arte, care vor să vadă muzee, să acumuleze din culturile din afară.
La noi interesul crește de la an la an. Noi am ajuns la aproape 10% din masa studenților să meargă în
Erasmus. (UNARTE BUC)

Arhitectura se distinge clar în mobilitate, ei trebuie să studieze arhitectura europeană, la ei beneficiul
asupra carierei lor este direct, imediat. La alte facultăți cred că impedimentele țin de studenții care nu
se simt așa atrași ….ca să pleci să studiezi nu mai este așa atrăgător că pleci și în străinătate, cum era
acum 15-20 de ani. Toți studenții care se duc la licență aplică și la master. Deci e clar că blocajul e
unul de percepție. (UT Cluj)
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Tendințe în cadrul programului cu privire la interesul studenților
Reprezentanții mai multor universități au confirmat un grad ridicat de mobilitate în
rândul studenților proveniți din Republica Moldova: aceștia accesează constant, motivația
de a pleca în străinătate este mai mare: la noi, din cei din anul trecut, peste 50% din
rândul mobilităților outgoing sunt studenți din Republica Moldova, iar în actuala perioadă,
peste 80% din cei care merg în mobilități sunt studenți din Moldova și Ucraina.
(Universitatea Suceava)

Conform interviurilor, sunt și unele destinații preferate: Ungaria este preferată ca
destinație de către studenții maghiari din România datorită posibilității de a face cursuri
în limba maghiară. Ca tendințe generale, mai sunt de asemenea preferate țările din
Europa de Vest datorită prestigiului unor universități, dar și Italia și Spania în cazul
studenților care au părinți plecați în străinătate.
Cred că tot UMFT secția maghiară este la practică în Ungaria în această vară. Mai sunt
căutate Spania, Italia, chiar și Grecia. (UMF Mureș)

Interviurile relevă și un tot mai mult interes față de stagiile de practică, deși se
semnalează că acestea sunt mai greu de controlat din punct de vedere al calității
mobilității. Cei mai mulți reprezentanți ai birourilor Erasmus+ intervievați au declarat că
a crescut interesul studenților plasamente comparativ cu cel pentru bursele de studiu
datorită unei flexibilități mai ridicate a acestora (nu necesită acoperirea unor credite,
durată a mobilității mai scurtă, posibilitatea de a pleca în timpul vacanței de vară,
cuantum mai mare a bursei)
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Tendințe în cadrul programului cu privire la interesul studenților
Interesul față de mobilitățile de plasament datorită perioadei de mobilitate vara, a duratei lor (2 luni).
Sunt mai flexibile decât cele de studiu. La mobilitățile de studiu au cerința de a participa la cursuri, a da
examene, a se întoarce cu credite, asta înseamnă o perioadă de mobilitate de 4-5 luni. Poate și
dificultatea anumitor examene de acolo îi sperie puțin și preferă să meargă mai degrabă pe varianta de
plasament. (UVT TM)

La bursa de studiu ți se cere să vii cu 30 de credite. Dar oricum nu e ușor, la practică e un pic mai concretă
treaba și mai fără riscuri decât la studiu. Arhitectura își găsește cel mai ușor burse, profesia lor e de așa
natură încât să se potrivească cu internaționalizarea. Ei au și o tradiție de a face studii în străinătate. Și la
plasamente e ușor pentru ei să meargă pe vară în birouri de arhitectură europene. Nu e același lucru ca a
unui inginer energetician care ar trebui să meargă la o centrală cred. (Politehnică TM)

Nu am văzut o scădere a numărului de mobilități pe ansamblu. Este adevărat că scad ratele de mobilități
pentru burse de studiu și cresc cele pentru plasament. La studiu e adevărat că ai doar 500 euro, dar
aproape toate universitățile îți asigură cămin. În plasament nu îți asigură cămin. Și totuși sunt mai
preferate cele de practică, explicația ar fi în diferența la programele de studiu. Plasamentele au avantajul
că se poate merge în vacanța de vară și că nu există problema echivalării de cursuri. Au posibilitatea a
opta fie pentru instituție publică, fie privată, studentul poate să aleagă domeniul lui sau nu, deci
flexibilitatea este mai mare. Aici se poate apela și la organizațiile studențești, cum e AIESEC. (USAMV Cluj)

La plasamente noi ne depășim cu mult target-urile planificate, chiar și la licență, master și doctorat.
Bursele de studiu stagnează. Studenților le este mult mai comod să meargă pentru două luni în vacanța
de vară, într-un plasament, decât cu bursă de studiu. Deoarece le permitem să meargă și la clinici fără
cod PIC și atunci le este mult mai ușor să își găsească clinici. Domeniul medicinei este foarte pliabil pentru
mobilitate. La Medicină Generală și la Farmacie găsesc foarte ușor locații de mobilitate. (UMF Mureș)
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Recomandări cu privire la creșterea notorietății
programului și la creșterea atractivității lui în
rândul studenților
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SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA CREȘTEREA
NOTORIETĂȚII PROGRAMULUI

Promovarea să fie realizată în cadrul unei strategii care să vizeze inclusiv elevii de liceu, nivelul
claselor a XII-a, promovare făcută de către reprezentanții birourilor ERASMUS+, astfel încât, în anul I
de facultate, studenții să aibă deja informațiile de bază și oportunitățile de internaționalizare;
Se semnalează o anumită comoditate a generațiilor față de receptarea și prelucrarea informațiilor:
”Ce nu îți vine pe tavă, nu mai cauți, totul trebuie să fie la un click distanță”. Paradoxal, cu cât
accesul al informație este mai ridicat, cu atât scade gradul de informare sau dorința de aprofundare
a informației. În acest context, strategia de promovare trebuie axată pe informație prietenoasă,
simplă, directă, preferabil face to face: Ei nu mai caută, nu mai stau să citească. Când studentul
vede o persoană, are încredere mai multă în informație;
Accent pe informația vizuală, fie scrisă, fie cu voce, galerii foto, povești ale beneficiarilor,
prezentarea echipei, este important de reflectat problemele și modul în care acestea au fost
depășite;
Mai multă agresivitate în informare –mai multe informări la cursuri care să vină în completarea
sesiunilor de informare de masa;
O informare mai aplicată, mai descentralizată care să meargă până la nivelul diverșilor ani de
facultate;
Comunicare mai personalizată, comunicare de nișă, axată pe diferite grupuri de studenți,
diferențiată în funcție de interesele diferite ale acestora;
Comunicare mai specifică prin care să se depășească nivelul prezentării unor reguli generale
Un mai mare accent în promovare pe partea de beneficii ale mobilității pentru studenți:
dezvoltare profesională și personală a studentului, contribuția în cariera lui profesională sau în
găsirea unui loc de muncă
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SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA CREȘTEREA
NOTORIETĂȚII PROGRAMULUI

O atenție sporită în comunicare la brand-ul programului care trebuie menținut spre zona
calitativă: mulți studenți preferă programul datorită prestigiului acestuia și încrederii
ridicate în Erasmus+
Folosirea în măsură mai ridicată a social media: sunt necesare modalități alternative
celor tradiționale de a comunica despre program prin informații mai specifice(depășirea
canalelor de comunicare de tip întâlniri de masă, afișe, roll-up, etc)
O implicare mai ridicată a foștilor beneficiari Erasmus+, mai multă valorificarea a
experiențelor acestora
O implicare mai ridicată a facultăților și a cadrelor didactice în promovarea
programului, care să completeze eforturile birourilor de mobilitate: din păcate restul corpului
profesoral, nu stau de vorbă cu studenții, nu depășesc stadiul predării materiei, și ar putea
lămuri o mare parte a studenților; o promovare prin profesor ar fi binevenită.
Promotorii informațiilor trebuie să fie persoane apropiate studenților, să se evite nivelul
formal al comunicării
În fața studenților trebuie să vină un coordonator instituțional energic, un friendly face, preferabil
nu cineva din conducerea universității sau facultății, are să inhibe. Trebuie să știe că la capătul
celălalt al telefonului e cineva care le răspunde. Atitudinea noastră e importantă, apropierea față
de ei, ei au încredere în noi. E importantă și stabilitatea personalului din birouri , e importantă și
relația cu personalul din facultăți. (USAMV Cluj)
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SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI ÎN PRIVINȚA CREȘTERII
ATRACTIVITĂȚII PROGRAMULUI

Creșterea semnificativă a grantului (în special pentru bursa de studiu și de
cercetare) este, în opinia celor intervievați, principala măsură care ar spori în mod cert
numărul de studenți participanți în program. Se sugerează completarea bursei și din alte
surse de buget, pe modelul unor programe din străinătate sau ajustarea ei proporțional
cu nivelul de trai/cheltuielile din țările participante în program. Tot legat de partea
financiară a fost menționată și ideea creării unui fond de rezervă, la care studentul să
poată apela în situații de urgență, aspect care ar crea un oarecare confort psihic și ar
atenua anumite anxietăți legate de neprevăzut: O chestie de siguranță, un fond de
rezervă în caz de ceva. Cel care pleacă, pleacă cumva cu inima îndoită, înghețată, mă
gândeam dacă mi se întâmplă ceva…că nu are cine să te ajute. Sigur au mulți
nesiguranța asta.
Elaborarea unor politici naționale de stimulare puternică a mobilităților
internaționale ar spori șansele de îmbunătățire a ratelor de outgoing. Un exemplu ar fi
includerea unei ferestre de mobilitate în programa de studiu, aspect care ar
elimina atât impedimentele care țin de programul studenților aici cât și
dificultățile legate de echivalarea creditelor: ar putea avea o perioadă în care să
studieze 75 % din domeniul lor și 25% altceva, și asta nu i-ar încurca cu ceva aici, în
universitatea de acasă. De altfel, Universitatea Lucian Blaga de la Sibiu intenționează să
introducă în strategia universității și programă o solicitare de obligativitate a unei
mobilități internaționale pentru performanță academică.
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SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI ÎN PRIVINȚA CREȘTERII ATRACTIVITĂȚII
PROGRAMULUI

Flexibilitate în durata mobilității, atât în cazul plasamentelor cât și burselor de
studiu, aspect care ar veni în întâmpinarea obligațiilor profesionale de aici (locuri de
muncă, examene, licență, etc), eventual posibilitatea reducerii graduale a duratei pe
măsură ce crește nivelul de studiu a studentului (stagii mai reduse de practică, de studiu
sau de cercetare la doctoranzi ar duce la o creștere a implicării acestora în program
deoarece nu ar fi nevoiți să reanunțe la un loc de muncă); o reducere a perioadei
stagiilor de plasament (eventual la o lună) ar permite de asemenea accesarea lor în mai
mare măsură și pe parcursul anului școlar.
Conștientizarea studenților cu privire la beneficiile experienței de mobilitate ar
trebui îmbinată cu o consiliere profesionistă în carieră, realizată la nivelul
tuturor facultăților. Poate fi gândită astfel o funcție a unui ”mentor internațional”, care
să activeze la nivel de facultate, nu de universitate și care să se ocupe doar de
consiliere: Omul respectiv să facă doar asta. Care ar cunoaște bine domeniul, piața, i-ar
putea consilia pe ce drum să apuce și ce loc ar avea mobilitatea internațională în acest
parcurs. Care să meargă în zona consilierii profesionale îmbinate cu cea despre
mobilitate. Copiii sunt destul de pierduți, nu își formează ei foarte conștient destinul
profesional. O informare axată în mai mare măsură pe beneficiile și relevanța
bursei/experienței Erasmus, și nu neapărat pe conținutul programului. Una dintre
barierele principale ține de motivația studentului. Informarea trebuie transformată în
consiliere, deoarece vorbim de generații care trebuie orientate, trebuie tras de ele ca să
facă ceva. O consiliere realizată în cooperare cu consilierea profesională pentru ca
studentul să poată cu adevărat încadra bursa respectivă într-un plan al carierei. (cadru
didactic)
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SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI ÎN PRIVINȚA CREȘTERII ATRACTIVITĂȚII
PROGRAMULUI

Din interviurile cu cadrele didactice a apărut și ideea unui sistem de aplicare la
program sub formă centralizată, care să nu fie la nivelul universității, ci la nivel
național, în care studentul să se înscrie singur și să își aleagă universitatea de
destinație sau organizația gazdă. În opinia celor care susțin această idee, șansele
unui student de a merge în mobilitate nu ar mai depinde de capacitatea unei
anumite universități de a realiza parteneriate: Mai este și asta o limitare în unele
cazuri, faptul că poate universitatea ta nu are parteneriate cu anumite universități unde
ai vrea să mergi. Poate un sistem centralizat ar oferi șanse tuturor. Așa s-ar evita
capacitatea slabă de mobilizare a universității respective. Și ai avea o plajă mai mare din
care tu să alegi. Că atunci nu contează la ce universitate ești, nu contează la ce
facultate, contează să poți să aplice de oriunde ai fi pe zona ta de interes, pe țara de
care vrei.
Sprijin în identificarea organizațiilor/ companiilor unde se fac stagiile de
plasament: Sprijiniți să își găsească organizații, nu să fie lăsați doar ei, niște baze de
date…ei nu au capacitatea de a găsi, e o limită și e normal, și nouă ne-ar fi greu!
Creșterea numărului de angajați de la nivelul birourilor Erasmus+ (nu doar în
țară) dar și investiții în pregătirea acestora ar spori eficiența programului.
Au mai fost mențiuni legate de: reducerea birocrației, accentuarea digitalizării și măsuri
pentru optimizarea problemei care ține de limba străină, păstrarea prestigiului
programului prin insistarea în promovare asupra beneficiilor de dezvoltare profesională și
personală, o reformă curriculară, astfel încât să crească compatibilitățile între programele
de învățământ.
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SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI ÎN PRIVINȚA CREȘTERII ATRACTIVITĂȚII
PROGRAMULUI
Dacă studentul nu vede finalitatea unei experiențe, că e bursă Erasmus sau că e altceva, o materie, el nu
se va implica. El vrea să vadă foarte concret la ce îi va folosi acea experiență, să vadă parcursul lui, de la
început, cu exemple clare. El trebuie să înțeleagă, experiența asta îi va folosi la ce anume? Este o problemă
de apatie a studenților și noi trebuie să adresăm chestia asta. Este o problemă de motivație generală. Ei au
nevoie de informații, de atenție personalizată. (UBB)

Ar trebui să se promoveze încă din liceu, deoarece este foarte rapid totul. Ei vin în anul I. În anul II poate
unii aplică dar deja sunt descurajați că pleacă în anul III când au licența. E un cerc vicios. Și asta dacă știu
din timp despre program. Trebuie o promovare mai agresivă, mai jos, ei să vină în facultate deja cu baza și
doar să gândească hai să vedem care sunt opțiunile și unde ne ducem. (București)

Mai multă insistență pe exemple individuale - studii de caz care să releve concret experiența de
mobilitate. Structurile universității care țin de consilierea în carieră ar trebui să își facă treaba, ar trebui să
le explice care este rostul mobilităților, că educația nu înseamnă doar învățat la cursuri, că principalul
scop nu e cel de a face bani imediat și ce anume este dezvoltarea personală, etc. Să îi ajute să înțeleagă
ce înseamnă să îți construiești o carieră. (profesor Iași)

Ar avea nevoie de o bursă mai mare. Ar fi un element care ar crește mobilitatea. Nu e doar o impresie, o
vedem anul acesta când au reînceput granturile SEE unde studenții pleacă în țările respective cu 1200 euro
pe lună. Se vede diferența. (AIC Iași)
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IV.REZULTATE SONDAJ ȘI INTERVIURI STUDENȚI
PARTICIPANȚI ÎN PROGRAMUL ERASMUS+

Percepții cu privire la mobilitățile
internaționale
Percepții despre Erasmus +
Socio-demografice
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Caracteristici socio-demografice ale eșantionului
Total n=616
Gen

Vârstă (vârsta
medie – 21,4
ani)

Venit
gospodarie

Rezidența
actuală

Masculin

30%

Feminin

70%

Total n=616

Mărime
universitate

Mare (peste 20k studenți)

37%

Medie (10k-20k studenți)

36%

Mică (sub 10k studenți)

27%

Mare (peste 2%)

16%

Medie (1-2%)

39%
45%

18-20 ani

6%

21-22 ani

32%

23-24 ani

31%

25 ani si peste

32%

Mică (sub 1%)

Maxim 3000 RON

32%

Înainte de 2013

2%

Între 3000 – 5000

23%

2013-2014

1%

Între 5000 - 7000 RON

12%

2015

4%

Peste 7000 RON

10%

2016

6%

NR

23%

2017

20%

România

89%

2018

66%

Ungaria

2%

Licență

91%

Germania

2%

Master

9%

Italia

1%

Franța

1%

Altă țară

6%

Pondere burse
ERASMUS+*

Anul în care a
obținut bursa
ERASMUS+

Nivelul de studii

• Procent calculat în funcție de numărul mediu al burselor Erasmus
din ultimii 4 ani, raportat la numărul total de studenți
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În general, cât de multumit esti de oportunitatile pe care le-ai
avut în facultate pentru a studia în strainatate?

7%

Base: All respondents

1% 1%

32%
58%

Foarte multumit

Multumit

Asa si asa

Nemultumit

Foarte nemultumit

Beneficiarii de burse ERASMUS+ se consideră foarte mulțumiți de oportunitățile de mobilitate avute în
perioada facultății. Ponderea celor mulțumiți și foarte mulțumiți este de 90%, doar 8% fiind cei care
manifestă insatisfacție față de posibilitatea de a studia în străinătate.
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În acest moment..?

Base: All respondents.
Răspuns multiplu
… ai emigrat/plecat în alta tara (pentru munca sau
studii)

46%

33%

…activezi ca voluntar în cadrul unei organizații

… esti în continuare înscris în alte forme de învatamânt
superior (master, doctorat, post doctorat)

54%

25%

.. activezi în cadrul unei organizații studențești

34%

.. ai un loc de muncă
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Peste jumătate dintre beneficiarii de mobilității încă studiază (aspect firesc, în condițiile în care două treimi
dintre ei provin din generațiile recente de beneficiari). O treime activează ca voluntari iar altă treime au un
loc de muncă. Ponderea mare a celor care se află momentan în altă țară, pentru muncă sau studii, e
explicată tot prin numărul mare de respondenți care au beneficiat de bursa ERASMUS+ în 2018.
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În momentul în care ai aplicat pentru bursa ERASMUS+,
raportându-te la colegii tai de an, unde te situai, din punct de
vedere al notelor obținute la examene?
5%

Base: All respondents

2% 1%

13%

57%
21%

Printre primii 10%

Printre primii 25%

În prima jumatate

Printre primii 75%

În ultimul sfert

NS/NR

Cine sunt beneficiarii de burse ERASMUS+? Peste jumătate dintre ei se plasează printre studenții de top
(primii 10%) ai anului de studiu. Alte 34% se plasează în prima jumătate a ierarhiei și numai 7% se
plasează în jumătatea inferioară. În mod clar, accesibilitatea burselor de mobilitate e mai ridicată pentru
studenții cu rezultate bune, dar ea e una reală pentru toți studenții din prima jumătate a ierarhiei.
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Cât de multe știai despre următoarele aspecte, în momentul
aplicării pentru bursa ERASMUS+?

Base: All respondents

Stiam foarte multe
Prestigiul universității gazdă

30%

Cuantumul sumei acordate

9%

40%

Modul în care se promovau bursele ERASMUS+

41%

Criteriile de eligibilitate

39%

Modalitatea de înscriere

7%
4%

0%

10%

20%

4%
30%

40%

5%
3%

31%

2%

17%

31%

1%

3% 9%

32%

0%

16%

33%

16%

2%

38%

18%
50%

NS/NR

34%

21%
6%

42%

Nu stiam nimic
33%

56%

Perioada de timp pentru dosarelor de înscriere

4

15%

11%

44%

Locul unde se depun/aplica dosarele de înscriere

3

20%
8%

33%

Modalitatea de selecție

2

60%

2%

34%
70%

80%

2%
90%

100%

Nivelul de informație deținut despre principalele aspecte referitoare la bursele ERASMUS+, în momentul
aplicării, nu era unul foarte ridicat. Peste o treime dintre beneficiari admit că știau foarte puține despre
toate acestea. Pe de altă parte, ponderea celor care știau multe și foarte multe e una mai ridicată, variind
între 43% și 59%. Putem vorbi, astfel de o pondere mai mare a celor care și-au planificat demersul de
obținere a unei burse, în condițiile în care există si un segment semnificativ (circa o treime) de
“oportuniști”, cei care au acționat cvasi-spontan.
Cele mai cunoscute aspecte au fost locul de depunere a dosarelor, modalitatea de selecție și cuantumul
sumei acordate.
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Cât de mulțumit ai fost de modul în care următoarele instituții sau implicat în promovarea burselor ERASMUS+?
Base: All respondents

Foarte multumit

Multumit

Asa si asa

Nemultumit

50%

Biroul ERASMUS+ din cadrul universității

36%

Profesorii, catedrele

18%

Organizațiile studențești

29%

24%

Rectoratul universității

0%

10%

29%

20%

17%
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Satisfacția față de principalii actori implicați în promovarea burselor ERASMUS+ e una mai nuanțată.
Birourile ERASMUS+, profesorii și decanatele sunt cei față de care satisfacția e mai ridicată. Rectoratele și
în special organizațiile studențești au desfășurat o activitate față de care nivelul de satisfacție e unul mai
redus.
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În ce măsură următoarele aspecte au contat atunci când ai luat
decizia de a aplica pentru bursa ERASMUS+?
Base: All respondents

Foarte mult
Altceva

Mult

8%

Asa si asa

11%

21%

Birocrația programelor de mobilitate

Echivalarea cursurilor / creditelor în facultatea din România

Putin

22%

8% 10%

30%

17%

27%

27%

25%

Nevoia de a acoperi o parte din cheltuieli pentru a mă întreține
Obligațiile pe care le aveai aici (familie, facultate, loc de
muncă, prieteni)

20%
0%

20%
35%

29%
25%

7% 9% 4%

14%

39%

43%

Cunoașterea unei limbi străine
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18%
26%

26%

Notele pe care le-ai obținut la examene

23%
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Părerea profesorilor despre tine
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Ce anume a contat mai mult atunci când beneficiarii de burse ERASMUS+ au luat decizia de a aplica
pentru aceste burse? In primul rând, cunoașterea unei limbi străine, apoi echivalarea cursurilor în
facultatea din România și notele obținute la examene. Nevoia de a acoperi o parte din cheltuieli și
birocrația programului și obligațiile existente în momentul aplicării au fost considerate aspecte secundare
în luarea deciziei de a aplica.
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Bursa de mobilitate ERASMUS+ a fost pentru...?

Base: All respondents

37%

63%

practica într-o organizatie

studii la o universitate

Aproape două treimi dintre aplicanți au aplicat pentru o bursă într-o universitate, în timp ce peste o treime
a aplicat pentru o bursă de practică în cadrul unei organizații.
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Cât de mulțumit ai fost de...?
Dă o notă de la 1 la 5, unde 1 înseamnă că nu au fost deloc mulțumit,
iar 5 înseamnă că au fost mulțumit.
Base: All respondents
Foarte mulțumit

Perioada de desfășurare, corelarea cu calendarul studiilor din
România

2

3

39%
20%

Birocrația programului
Gradul de echivalare al cursurilor / creditelor în facultatea din
România
Programul educațional la care ai avut acces (curricula,
cursurile)
Relația cu universitatea / biroul ERASMUS+ din România, pe
durata bursei
Condițiile de pregătire din cadrul universității-gazdă
(laboratoare, biblioteci, etc.)

4

Deloc mulțumit

31%

18%
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Condițiile de cazare pe durata bursei ERASMUS+
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Nivelul de satisfacție față de principalele aspecte implicate de derularea bursei este unul destul de ridicat.
Există câteva aspecte față de care nivelul de mulțumire e mai redus: birocrația programului și costurile
vieții de zi cu zi.
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În perioada în care ai beneficiat de bursa ERASMUS+, s-a
întâmplat... ?
Base: All respondents.
Răspuns multiplu.
… să simți că nu te-ai acomodat cu viața socială din
țara gazdă

10%

… să vi se recunoască parțial sau deloc perioada de
studii / cursurile / creditele în facultatea din România,
… să regreți că ai aplicat pentru această bursă

18%
5%

… să fi avut probleme din cauza universității din
România (întârzierea trimiterii unor documente, relația
cu universitatea gazdă)

10%
37%

… să nu îți ajungă banii pentru a te întreține

… ca plata bursei să întârzie mai mult de o săptămână

14%
0%

5%
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15%
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25%

30%

35%

40%

Principala problemă menționată de către beneficiarii de burse ERASMUS+ e lipsa temporară a banilor
(37%). Alte 18% menționează probleme în echivalarea studiilor / cursurilor / creditelor în România și alte
14% menționează întârzieri mai mari de o săptămână.
Integrarea a fost o problemă pentru circa 10% dintre beneficiari iar alte 10% au menționat probleme în
transferul documentelor dinspre universitate din România către universitatea / organizația din străinătate.
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Dezavantaje percepute de bursieri– interviuri

Consider ca sunt decente, dar in funcție de mobilitate si destinație, bursele din punct de vedere financiar
ar trebui să fie mai mari.
Nu mi-au ajuns banii de bursă la Berlin. A trebuit să completez cam cu 300 de euro pe lună, asta la Berlin.
In Lituania am primit 450 la studiu, acolo a fost destul de ok cu banii deoarece am stat la cămin și am
avut o chirie destul de mică, aproape la fel ca în România.
Dezavantajul principal este suma de bani care i se dă studentului care pleacă, și care nu îți acoperă
cheltuielile decât pe jumătate. Sincer nu ajunge în nici o țară, dar în special în țara în care am fost eu,
Marea Britanie, a trebuit să completez cu resurse proprii mai mult de jumătate din cheltuieli. În Cardiff
costurile vieții de zi cu zi sunt triple față de România. Și transportul în comun era foarte scump. Nu mai
zic, că de taxi nu ne puteam apropia…l-am luat doar în prima zi că nu știam cum să ajung, dar apoi nu miam mai permis decât autobuz. Și un bilet de autobuz era echivalentul la 10 lei de la noi. Mult!
Acolo este mai greu de interacționat cu profesorii decât la noi. De exemplu, profesorii de acolo nu au voie
să își dea numărul de telefon. Ai multe specializări acolo, nu știi să găsești clasele, coduri complicate. Era
greu să ne sincronizăm, noi trimiteam mail, dar s-a întâmplat să nu ni se răspundă la timp și să nu ne
sincronizăm cu profesorii la întâlniri. Sigur, la început. Mie personal mi s-a părut foarte precară ”primirea
candidatului”, ar trebui să se pună totuși accent pe asta, pe ceva tutoriat sau pe un instructaj , pe o
preluare mai organizată când ajungi în mobilitate. Cum ai grijă de bursierul care a venit? Cum îl integrezi?
Este o carență aici.
În ce privește nivel de predare și cerințe, am dat și peste profesori cu un nivel mai ridicat decât în țară dar
și de unii cu un nivel inferior decât aici. Și mi se pare că profesorii repsectivi unii din ei au nevoie de mai
mare deschidere față de studenții care vin, există o diferență culturală și dacă profesorul nu știe să o
gestioneze, atunci apar și probleme.
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Dezavantaje percepute de bursieri– interviuri

Perioada de timp până la depunerea dosarelor este oarecum problematică, la mine în universitate nu s-au
știut foarte clar lucrurile. Eu am vrut să plec în semestrul 1 din anul 2, dar din cauză că nu se știa foarte
clar calendarul depunerilor aici, nu am putut să merg decât în semestrul 2.
Sunt foarte ok mobilitățile în care primești cămin. În plasament este greu să îți găsești chirie pe cont
propriu mai ales în orașele mai scumpe. Am avut noroc că m-a acceptat cineva în urma unei discuții pe
skype, altfel ar fi trebuit să stau într-un hostel până găseam ceva. La începutul perioadei au fost câteva
cursuri doar pentru studenții Erasmus și asta a fost foarte fain pentru că ne-a unit ca si grup, fiind destul
de mulți studenți Erasmus, deja aveam un grup de socializat, asta a fost de ajutor. Acesta a fost cel mai
mare plus, că ne-a adus împreună. După care studenții au fost foarte deschiși, profii știau engleză, pe
mine m-a ajutat că știam și rusă, și m-a ajutat că un profesor m-a acceptat la clasa lui de lituanieni. Deci
să vorbești limba țării gazdă e un avantaj enorm.
Dacă este nevoie pot să arăt toate cheltuielile și de ce am avut nevoie de mai mulți bani. Aș fi preferat să
îmi ajungă banii și să nu trebuiască să împrumut.
Principala nemulțumire ține de cum m-au primit în facultate acolo, mă așteptam la o mai bună comunicare
la început, nu să trebuiască eu să trag de ei. Bine, m-am descurcat, dar cred că era de datoria celor de
acolo să ne ajute puțin să ne integrăm, nu să alergăm chiar așa într-o parte și în alta. Deci m-am simțit
neglijată. Și al doilea aspect negativ, banii. Dar am făcut eforturile și a ieșit bine. Bursa ar trebui dublată.
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În general, cât de mult consideri că bursa ERASMUS+...?

Base: All respondents

Foarte mult

Mult

Așa și așa

Puțin

Foarte Puțin

61%

Ți-a oferit o experiență valoroasă spiritual

43%

Te-a ajutat să fii mai bine pregătit profesional/

22%

Ți-a crescut prestigiul în rândul colegilor, profesorilor

27%

Ți-a oferit posibilitatea de a-ți continua studiile în străinătate

26%

15%

28%

26%

7% 9%

19%

7% 9%

71%

Ți-a permis să vizitezi locuri noi

43%

Ți-a îmbunătățit viața socială

15%

Te-a ajutat să obții note mai bune la examene

23%

20%

Te-a ajutat să obții un loc de muncă mai bun
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Te-a ajutat să cunoști mai bine o limbă străină
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Principalele beneficii obținute în urma bursei ERASMUS+ sunt, în primul rând, posibilitatea de a vizita
locuri noi, o experiență valoroasă spiritual și cunoașterea mai bună a unei limbi străine. În plan secundar
sunt menționate plusul în pregătirea profesională și îmbogățirea vieții sociale.
Avantajele indirecte, precum obținerea de performanțe mai bune la examene, prestigiul în rândul colegilor
și profesorilor și obținerea unui loc de muncă mai bun reprezintă beneficii ceva mai puțin apreciate de
către bursierii ERASMUS+.
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Dintre toate acestea, care ar fi principalul avantaj pe care l-ai
obținut de la o bursă în străinătate...?
Base: All respondents.
Răspuns multiplu.

38%

Ti-a permis sa vizitezi locuri noi

9%

Ti-a oferit posibilitatea de a-ti continua studiile în…

32%

Ti-a oferit o experienta valoroasa spiritual

16%

Ti-a îmbunatatit viata sociala
Ti-a crescut prestigiul în rândul colegilor, profesorilor 3%

12%

Te-a ajutat sa obtii un loc de munca mai bun
Te-a ajutat sa obtii note mai bune la examene

4%
35%

Te-a ajutat sa fii mai bine pregatit profesional/

42%

Te-a ajutat sa cunosti mai bine o limba straina
Altceva 3%
NS/NR
1%
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Atunci când aleg principalele avantaje, beneficiarii ERASMUS+ optează pentru:
- Cunoașterea bună a unei limbi străine
- Vizitarea unor locuri noi
- O mai bună pregătire profesională
- O experiență spirituală valoroasă.
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Beneficii ale experienței de mobilitate – interviuri

Posibilitatea de a vedea un alt sistem de învățământ, o altă cultură. Plusul social e cel
mai important, eu am beneficiat de un studiu în Vilnius si un plasament in Berlin. Am
observat o atitudine diferită a oamenilor.
Experiență extraordinară, am cunoscut oameni noi dar și un sistem de învățământ nou.
Oportunități de descoperire si dezvoltare personală în medii cultural diferite.
Observarea si învățarea tradițiilor si obiceiurilor tarii in care se desfășoară mobilitatea.
Cunoașterea si lucrarea cu diferite tipuri de oameni si personalități din toata lumea.
Multitudinea de opțiuni in a calatori pe teritoriul Europei. Am început să gândesc altfel,
outside of the box.
Îmbunătățirea nivelului limbii, poți să călătorești, poți să diversifici relațiile sociale și un
bagaj spiritual mult mai îmbogățit. Deci principalele avantaje ar fi de ordin personal –
spiritual, spoi social și apoi profesional. Profesional nu știi unde te poate duce viața, dar
personal sigur pleci îmbogățit dintr-o experiență Erasmus.
Am văzut alte moduri de a lucra, m-a ajutat să văd o altă perspectivă asupra lucrurilor.
Bagaj spiritual, personal și social dezvoltat și cred că și ce am învățat profesional, m-a
ajutat să îmi îmbunătățesc perspectiva carierei.
Erasmus este unul dintre cele mai bune lucruri care s-au întâmplat în Europa.
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În momentul de față ai recomanda programul ERASMUS+ altor
studenți?
Base: All respondents

1% 1%
14%

84%
Da, cu siguranta

Da

Nu

NS/NR

84% dintre bursieri ar recomanda cu siguranță bursele ERASMUS+ altor studenți. Doar 1% nu le-ar
recomanda.
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Care e motivul acestei opțiuni?

Base: All respondents
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5%

10%

15%
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14%

dezvoltare personala, cunoastere de sine

8%

avantaje, progres si oportunitati profesionale
experimentarea unui mediu nou, oameni noi, cultura
noua

7%

imbunatatirea cunoasterii limbii straine

2%

pentru a calatori, a cunoaste locuri noi

1%

cunatumul bursei prea redus

0%

lipsa de sprijin din partea BRI

0%

NS/NR

30%

30%

experienta unica, completa, valoroasa

probleme in echivalarea materiilor

25%

0.3%
36%

Principalele motive pentru care bursierii recomandă programul ERASMUS+ sunt experiența valoroasă,
posibilitatea de dezvoltare personală și avantajele, oportunitățile profesionale.
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Ce ai schimba la programul ERASMUS+ astfel încât acesta să
atragă mai mulți studenți?
Base: All respondents
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17%
14%

Mai multa promovare

Marirea cuantumului bursei

6%
5%
Mai multe acorduri, mai multe optiuni de mobilitate
4%
Relatiile BRI cu studentii, suportul BRI
2%
Inscriere mai usoara in program
2%
Facilitarea contactului cu studentii/organizatiile din…
1%
Sprijin in identificarea de plasamente de calitate
1%
Mai mult suport in gasirea unor cazari accesibile
1%
Mai mult sprijin pe parcursul perioadei de mobilitate
1%
Cursuri de limba straina in perioada pre-Erasmus
1%
Cresterea duratei de mobilitate
0.5%
Introducerea obligativitativitatii unei perioade de… 0.5%
Sustinere mai ridicata din partea responsabililor… 0.5%
Sa ajunga bursa la timp
0.3%
Cresterea numarului de locuri pe universitate
0.2%
Transparenta in selectarea candidatilor
0.2%
Reducerea birocratiei

Mai mult sprijin in echivalarea materiilor,…

Nimic
NS/NR

9%
35%

Ce ar schimba beneficiarii ERASMUS+ la acest program? In primul rând, o mai bună promovare, apoi
cuantumul burselor, reducerea birocrației si sprijin în echivalarea cursurilor.
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Frânele în calea deciziei studenților de a pleca cu o bursă
Erasmus+ sau în practică – percepția bursierilor în interviuri

➔

➔

➔

➔

Surse de venit insuficiente– ”un program Erasmus înseamnă
și riscul că nu îți vor ajunge banii”; ”cred că principala frână
sunt banii, asta îi oprește pe mulți”
Un alt obstacol important ar fi limba străină: ”mulți nu
cunosc o limbă de circulație internațională la un nivel la care să
poată susține un eseu, un referat”
Dificultăți legate de acomodare și teama de necunoscut:
”cred că ar fi faptul că te duci singur și unii nu sunt pregătiți să
se rupă de acasă, să se ducă singuri: frica de necunoscut, frica
de a pleca din țară, lipsa confortului de acasă, frica de a ieși din
zona de confort”
Pentru o parte din ei - obligații familiale, inclusiv un loc de
muncă pe care nu vor să îl piardă
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SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI ÎN PRIVINȚA CREȘTERII ATRACTIVITĂȚII
PROGRAMULUI – percepții bursieri - interviuri

Creșterea cuantumului bursei, în special în țările Europei de Vest în sensul unei mai
bune alinieri la nivelul de cheltuieli din țările respective sau facilitarea unor opțiuni de
cazare mai avantajoase pentru cei plecați cu burse sau plasamente. Respondenții au
subliniat faptul că bursa ar fi mai atractivă dacă ar da siguranța studenților că acoperă
toate costurile de bază ale unei mobilități.
Fondurile, banii nu ajung iar de angajare acolo nu se pune problema. Mulți nu vin că nu
își permit.

Aș mări bursele. Sunt locuri din Europa unde este foarte greu să supraviețuiești cu 500
euro: Londra.
Aș mări puțin bursele sau aș încerca ca studentii să aibă parte de prețuri preferențiale în
camine
Valoarea bursei mică în unele țări, unde cazarea e 400 euro, în Polonia/Cehia cazarea e
aproximativ 200 euro.
O bursă mai mare ar încuraja mai mulți studenți, lipsa banilor nu ar descuraja așa mulți
studenți.
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SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI ÎN PRIVINȚA CREȘTERII ATRACTIVITĂȚII
PROGRAMULUI – percepții bursieri - interviuri

2. Mai multă promovare, atât în ansamblu, cât și specific pe următoarele
dimensiuni:
Prezentări directe, interactive în sălile de clasă
Informație mai multă, mai promptă și mai bine distribuită
Mai multă promovare în mediul online
Mai bună promovare a beneficiilor programului, insistență pe explicarea beneficiilor unei
burse
Acces mai ușor la studenții care au participat în program; o mai bună valorificare a
experienței acestora în campaniile de informare;
Promovare mai intensă la nivel de facultăți
Promovarea programului în licee
Un catalog electronic cu descrierea locurilor Erasmus+, narativ al participanților,
informații utile
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SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI ÎN PRIVINȚA CREȘTERII ATRACTIVITĂȚII
PROGRAMULUI – percepții bursieri - interviuri

3. Mai multe opțiuni de mobilitate, în special la nivelul universităților mai mici: studenții ar dori
mai multe oportunități la universități în Europa dar și în afara Europei. În cadrul universităților mici
s-au semnalat mai multe probleme legate de posibilitățile de mobilitate: parteneriate puține, varietatea
redusă a acestora, fonduri prea puține pentru a putea merge de mai multe ori în mobilitate (deși unii
studenți și-ar dori asta, declară că nu ar avea voie de la facultate, pentru a li se acorda o șansă și altora);
datorită numărului redus de studenți la unele specializări unde sunt și grupe de 7-8 studenți, mobilitățile
Erasmus+ pot genera o oarecare ”depopulare” a unor grupe, ca atare, la nivelul managementului nu
apare neapărat o tendință de a încuraja mai multe plecări sau plecări pe timp îndelungat (ex. două
semestre).
Să poți face mai multe mai multe plasamente, cu mai multe universități din Europa.
Mai multe sesiuni de concurs, s-au acoperit toate locurile din prima. Aici fiind o facultate mică, putem
merge doar un semestru.
Coordonatorul Erasmus are mereu ușa deschisă și mi-a dat toate informațiile necesare. Singurul aspect
negativ care îl văd la universitatea de aici este numărul mic de parteneri externi. Asta deoarece știu alte
universități care au mai mulți parteneri externi (UBB, Politehnica). Pentru plasament am căutat eu o
companie. La bursă în Lituania, chiar dacă sunt puțini parteneri, sunt de calitate.
Ar fi fain să putem beneficia de mai multe plasamente, practica asta am putea să îl facem în fiecare an.
Deci mai multe plasamente.
Am fost chemați și pentru a vorbi studenților despre experiențele noastre celor din anul 1. Ar fi fain să fie
o finanțare mai mare a acestor burse. Acum in februarie a fost o sesiune de depunere a dosarelor, concurs
și a fost selecția, și foarte mulți au rămas pe dinafară. Sunt foarte mulți studenți care ar fi vrut să meargă
șu nu au avut posibilitatea pentru că nu au fost destule locuri sau fonduri pentru toți. Deci uite, poate asta
ar fi o chestie de îmbunătățit - să fie mai multe locuri
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SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI ÎN PRIVINȚA CREȘTERII ATRACTIVITĂȚII
PROGRAMULUI – percepții bursieri - interviuri

4. Reducerea birocrației a fost menționată de o parte dintre respondenți, în

timp ce alții nu consideră că aceasta ar reprezenta o problemă. S-a solicitat
simplificarea actelor în general, în special în perioada post-mobilitate.
Aș reduce din birocrația programului care uneori poate deveni copleșitoare.
Cât mai puțină birocrație, și anume totul transferat într-o sistem online la care au acces
universitățile.
Mai puțina birocrație, mai bună pregătire a facultăților la liniile de limbă străină (engleza,
germană),
aș diminua numărul de acte și aș acorda asigurarea de sănătate.
Mai puțină birocrație. Mai multa transparență în selectarea candidaților și acordarea
burselor
birocrația universității mele după întoarcere.
Modul de completare al documentelor, e dificil si termenele ar trebui explicate mai clar.
Mai putina birocrație. Termeni mai lungi in cazul predării documentelor obligatorii.
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5. Mai mult suport pentru studenți în perioada pre-Erasmus, îndeosebi cu privire la
alcătuirea dosarului, informații cu privire la etapele de urmat pe perioada mobilității,
identificarea oportunităților de plasament, identificarea unor locuri de cazare adecvate
în locațiile unde nu se oferă cămin; de asemenea, tot pentru etapa de pre-mobilitate,
respondenții sugerează și eventuale măsuri prin care să se insiste mai mult pe
pregătirea studenților în limba străină în care vor studia în mobilitate.
E dificil sa îți găsești o organizație din străinătate. Ar fi util sprijinul în acest sens.
Aș oferi variante cu locuri de practică deja încercate și cu un feed-back pozitiv.
Posibilitatea de a alege un loc pentru stagiile de practică, de exemplu poate stabili universitatea
o colaborare cu o clinică privată.

Ar fi utilă o platformă online care te poate ajuta sa găsești mai ușor o organizație gazdă.
I-aș sprijini mai mult în găsirea unei chirii în țara gazdă, i-aș încuraja sa aibă încredere in ei.
Aș ajuta studenții cu cazarea.
Oferirea cazării gratuite studenților în țările în care merg.
Cazare asigurată și pe perioada practicii de vară.
Sa ofere și opțiuni de cazare în regim hotelier.
Cred că un student care este la prima mobilitate ar trebui ajutat mai mult pe partea de cazare,
acolo unde nu se oferă cămine. De fapt ni s-au oferit niște locuri în căminele lor private, dar
prețurile acolo erau mult mai mari decât o chirie obișnuită de pe piață. Și atunci, mi-am căutat
singură.
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6. Mai mult sprijin in echivalarea materiilor, recunoașterea creditelor:

Să se echivaleze creditele, nu materiile având în vedere că, în puține tari se fac câte 6-7
materii/semestru.
Modul de echivalare în România e problematic. Nu se respecta obligația de a echivala si nici grila de
echivalare a note.
Cel mai important lucru: sprijinul din partea facultății de origine in ceea ce privește echivalarea
Echivalarea imposibila fără 1-3 vizite personale la FIECARE Profesor!
sa corespunda programul de studiu din România cu cel din străinătate pentru o echivalare mai ușoara
Cursurile urmate in Erasmus nu sunt 100% la fel cu cele de acasă, așa că rămân multe examene de dat.
Echivalarea materiilor trebuie sa fie mai clară., nu să aflăm după ce venim că trebuie să dăm și restanțe.
Îmbunătățirea sistemului de echivalare a creditelor/ notelor.
Flexibilitatea universităților in echivalarea cursurilor.
Echivalarea notelor sa fie mai ușoara, mai putina birocrație, oferirea unei sume de bani mai buna.
La al meu nimic. Dar in general ca profesorii sa susțină mai mult studenții Erasmus si sa echivaleze
Procesul de echivalare a materiilor care în mare parte nu se echivalează. Creditele sunt de frumusețe.
Sa nu mai fie probleme cu echivalarea examenelor. Profesorii din RO refuza sa echivaleze examenele.
Comisiile de echivalare să fie mai deschise când e vorba de echivalarea materiilor din țara gazdă.
Recunoașterea examenelor și creditelor sa fie sustinută de fiecare facultate, nu doar în legea Erasmus
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7. Mai mult suport pe parcursul perioadei de mobilitate – unii studenți sugerează optimizarea
procedurilor de primire în anumite universități, alcătuirea unor comitete de primire, mentori,
tutori pe perioada mobilității. Conform altor studenți, tocmai aceste dificultăți întâmpinate au
darul de a le dezvolta capacitatea de adaptare și de a spori satisfacția la final: o parte din
beneficiile menționate țin tocmai de faptul că studentul depășește astfel de bariere, că își caută
soluții de adaptare, că se dezvoltă personal și că se maturizează.
Aș mai interveni și pe parcurs, aș verifica dacă studenții au reușit sa se acomodeze la locul de muncă.
Să existe cu adevărat un mentor acolo care chiar să te ajute să nu te simți straniu si al nimănui în
activitățile de zi cu zi.
Să se ocupe mai mult de condițiile studenților din perioada mobilității.
Universitățile să fie mai implicate în legătură cu cazarea pe perioada mobilității
Aș schimba și programele unde te duci să studiezi să fie totuși engleză, pentru că am auzit și de la colegi
că în alte părți, de exemplu Lituania, unde trebuiau să studieze materiile în engleză au fost și materii care
nu s-au predat în engleză, ci doar în Lituaniană și au trebuit să stea pe margine, deși erau materii din
programa studenților Erasmus. Deci un dezavantaj în țările care nu sunt vorbitoare de limba engleză.
8. Introducerea obligativității unei perioade de mobilitate pe parcursul studentiei și o
deschidere a mobilităților și pentru anul I, măcar pentru plasamente mai scurte ca durată
Ar fi fain ca să fie introdus ca obligativitate, atunci ar avea fiecare posibilitatea de a sta în altă țară măcar
o lună și asta ar ajuta.
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CONCLUZII
Bursierii ERASMUS+ sunt, ca profil, în mare majoritate studenți de top 10%, dar circa o
treime se plasează în jumătatea ierarhiei de performanță școlară, semn că există șanse
de obținere a unei burse și pentru studenții buni, dar care nu sunt in top 10%.

In momentul aplicării pentru o bursă ERASMUS+, aproape o treime dintre beneficiari nu
erau informați în majoritatea privințelor, ceea ce denotă o decizie cvasi-spontană. În
luarea deciziei au contat cunoașterea limbii străine, posibilitatea echivalării studiilor /
cursurilor / creditelor și nivelul de performanță școlară.

Sunt foarte apreciate aportul Biroului ERASMUS+, al profesorilor, al decanatelor, dar mai
puțin modul în care organizațiile studențești au promovat programul. Profesorii, catedrele
ar trebui sa fie agenți activi ai promovării programului chiar și în rândul studenților buni,
dar nu de top 10%.

În general, bursierii sunt mulțumiți de modul în care s-a derulat bursa și modul în care
principalii actori au performat. Există nemulțumiri mai semnificative față de birocrația
programului, costurile vieții în țările gazdă și unele dificultăți semnalate la echivalarea
creditelor. De altfel, lipsa veniturilor suficiente reprezintă principala problemă
menționată.
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CONCLUZII
Principalele beneficii obținute în urma bursei ERASMUS+ sunt, în primul rând,
posibilitatea de a vizita locuri noi, o experiență valoroasă spiritual și cunoașterea mai
bună a unei limbi străine. În plan secundar sunt menționate plusul în pregătirea
profesională, și îmbogățirea vieții sociale.

În general, aprecierea avantajelor vizează aspectele generale (experiență spirituală,
cunoașterea limbii, vizitarea de locuri noi) și mai puțin aspectele specifice (dezvoltarea
profesională).

Majoritatea bursierilor ar recomanda cu siguranță bursele ERASMUS+, în special pentru
valoarea experienței și posibilitatea de dezvoltare profesională. Doar 1% dintre
respondenți nu le-ar recomanda.

Ce ar schimba bursierii la ERASMUS+? In primul rând o mai bună promovare, apoi
mărirea cuantumului bursei, optimizarea si simplificarea proceselor, adică reducerea
birocrației și rezolvarea problemelor de echivalare a studiilor / cursurilor / creditelor.
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ATRACTIVITATEA PROGRAMULUI ERASMUS+
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Concluzii și recomandări ale interviurilor pe reprezentanți birouri
Erasmus+, cadre didactice și studenți non-participanți în program

Aproape jumătate (46%) dintre studenții care nu au fost în programe de mobilitate
internațională declară că ar fi interesați să plece pe viitor cu o bursă de studiu în
străinătate și 50% pentru a face practică într-o organizație. Interesul pentru a găsi un
loc de muncă în țară este unul mult mai ridicat: 82% dintre studenți sunt interesați
ca în următorii doi ani să își găsească un loc de muncă în România. În privința
interesului pentru mobilitatea de studiu, acesta este mai ridicat în cazul universităților
mici și medii decât în cazul studenților proveniți din universitățile mari (cele cu peste
20.000 studenți)

Atractivitatea unei burse în străinătate este exprimată de către studenți în special prin
posibilitatea de a vizita locuri noi și o mai bună cunoaștere a limbii străine. Aceste
elemente dominante exclud dimensiunea profesională ca principală oportunitate obținută
prin mobilități, aceasta fiind plasată în plan secund. Posibilitatea de a fi mai bine pregătit
școlar, de a-ți continua studiile în străinătate, dar și îmbunătățirea vieții sociale sau
obținerea unui job mai bune sunt aspectele de plan secund, care pot fi oferite de o bursă
în străinătate. Prestigiul în rândul colegilor și profesorilor, precum și posibilitatea de a
obține note mai mari la examene sunt considerate, de asemenea, aspecte mai puțin
importante.

Ce beneficii așteaptă studenții de la bursa de mobilitate internațională? În primul rând, ei
Ce așteaptă
beneficii așteaptă
studenții
de la bursa
mobilitate
internațională? În
primul rând, ei
se
ca, prin această
experiență
să de
ajungă
să își îmbunătățească
considerabil
se așteaptă
prinstrăine
această
experiență
să ajungă
să își îmbunătățească
vorbirea
uneica,
limbi
(54%),
să le crească
șansele
în obținerea unuiconsiderabil
loc de muncă
vorbirea
unei
limbi
străine
(54%),
să
le
crească
șansele
în
obținerea
unui
loc de muncă
(51%) și să le permită vizitarea unor locuri noi (31%).
.(51%) și să le permită vizitarea unor locuri noi (31%).
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Concluzii și recomandări ale interviurilor pe reprezentanți birouri
Erasmus+, cadre didactice și studenți non-participanți în program

Principalele piedici în accesarea unei burse în străinătate sunt nevoia de a acoperi o
parte din cheltuieli și obligațiile deja existente (familie, loc de muncă, studii). De
asemenea, birocrația programelor de mobilitate și echivalarea cursurilor în facultatea din
România constituie alți factori care ar putea frâna accesul la o bursă.

Notorietatea ERASMUS+ e una foarte ridicată. Practic, numai un student din 11 nu a
auzit de acest program, în condițiile în care vorbim de o masă studențească ce nu a
participat în program. Între cei care cunosc programul, vizibilitatea promovării
ERASMUS+ e una mare, 70% dintre studenți văzând un afiș despre Erasmus+ și 65% au
discutat în ultimul an cu colegi prieteni despre o bursă Erasmus+. Când este vorba însă
de acțiune, de pași concreți, numărul studenților care au făcut ceva în această privință
este unul relativ redus, raportat la total. Sunt, de asemenea si 9% dintre studenți, care
nu au auzit deloc de Erasmus+.

În privința atractivității programului, elementele cele mai apreciate se referă la faptul că
oferă posibilitatea unei bune pregătiri, că este relativ bine promovat și că bursele sunt
corect acordate. În același timp, elementele cel mai puțin apreciate la program se referă
la suma acordată și la faptul că bursele nu se obțin foarte ușor. Studenții ar alege o
bursă Erasmus+ și datorită încrederii în program, datorită recomandărilor bune primite
de la beneficiari și datorită oportunităților pe care acest program le oferă.
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Concluzii și recomandări ale interviurilor pe reprezentanți birouri
Erasmus+, cadre didactice și studenți non-participanți în program

Interviurile ne-au dat ocazia inventarierii reținerilor studenților cu privire la accesarea
burselor de mobilitate, fiind menționate: dificultăți privind utilizarea limbii străine la nivel
conversațional și examenele în limba străină, faptul că implicarea în program poate crea
impedimente imediate legate de performanța școlară la universitatea mamă (fie prin
faptul că se iau note mai mici în mobilitate, fie prin faptul că mai trebuie să dea examene
la întoarcere, fie prin faptul că se poate regresa la anumite materii care devin dificil de
recuperat); recunoașterea și armonizarea creditelor în cazul unor domenii și materii;
valoarea-cuantumul burselor. Este important de precizat că vorbim de percepții și
declarații, și de imaginea pe care și-a făcut-o fiecare în funcție de gradul de informare
(mai ridicat sau mai scăzut, mai obiectiv sau mai biasat) cu privire la program.

Alături de aceste motive care țin de caracteristici ale programului și modul în care ele
sunt percepute de către studenți, la capitolul de frâne în calea mobilităților,
reprezentanții birourilor Erasmus+ de la nivelul universităților și cadrele didactice mai
menționează: factori care țin de ”concurența” pe piața ofertelor de mobilitate de
studiu în universitățile din străinătate dar și factori care țin de oportunitățile ridicate de
mobilitate-călătorie în general; factori care țin de motivația unor studenți și
atitudinea generală față de educație, de o anumită atitudine de blazare și apatie –
atitudine care necesită un efort mai mare de atragere a lor nu doar în programe de
mobilitate ci și în orice activitate școlară și extrașcolară; factori care țin de contextul
socio-economic în special de piața forței de muncă, a angajatorilor din diverse
zone ale țării – în special în orașele mari - care au devenit concurenți nu doar prin
locurile de muncă oferite, ci și prin programele de internship-uri acordate studenților;
factori care țin de promovarea programului în sensul că mijloacele tradiționale de
informare trebuie completate cu promovare pe social media, cu necesitatea de trecere de
la o informare generală, spre una de specifică și aplicată.
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Erasmus+, cadre didactice și studenți non-participanți în program

Principalele recomandări în privința creșterii notorietății programului exprimate
de către reprezentanții birourilor Erasmus + s-au referit la promovarea programului și în
anii terminali de liceu; personalizarea comunicării, astfel încât să se depășească stadiul
informării de masă și să fie mai adaptată diverselor grupe, categorii de studenți, fie în
funcție de domenii, facultăți , etc; inovare în modul în care studenții să fie informați
despre program, măsuri prin care să se ajungă în situația ca decizia de
neparticipare/participare a studenților să fie una informată.

În ceea ce privește creșterea atractivității programului sau a măsurilor care ar
genera o creștere a interesului studenților în accesarea programului: o parte dintre
reprezentanții birourilor Erasmus + și a cadrelor didactice au recomandat creșterea
cuantumului bursei, în special în țările unde nivelul de trai este unul ridicat, flexibilitatea
duratei mobilităților de studiu și a plasamentelor de practică, sprijinirea studenților în
identificarea organizațiilor/ companiilor unde să facă practică, optimizarea curriculară
astfel încât compatibilitatea materiilor să fie cât mai ridicată.

Nu în ultimul rând, studenții ne-participanți în programe de mobilitate și-ar dori mai
multă informare cu privire la așteptările cadrelor didactice din universitățile gazdă, astfel
încât imaginea lor despre ce se întâmplă în mobilitate să fie una cât mai realistă.
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Principalele recomandări în privința creșterii notorietății programului exprimate
de către bursierii Erasmus+ se referă la o mai bună promovare, mărirea cuantumului
bursei, optimizarea si simplificarea proceselor, adică reducerea birocrației și rezolvarea
problemelor de echivalare a studiilor / cursurilor / creditelor.

În ce privește dimensiunea promovării, beneficiarii Erasmus+ au considerat că
ar trebui insistat pe: prezentări directe, interactive în sălile de clasă; informație mai
promptă și mai bine distribuită; mai multă utilizare a spațiului online și social media; o
mai bună promovare a beneficiilor programului, insistență pe explicarea beneficiilor
bursei; facilitarea contactului dintre beneficiarii programului și ceilalți studenți; o mai
bună valorificare a experiențelor de mobilitate în campaniile de informare; promovarea
programului în licee, mai mult sprijin și comunicare din partea colectivelor de cadre
didactice ale facultăților.

Una dintre sugestiile oferite de către câțiva beneficiari Erasmus+, care este concordantă
și cu recomandările făcute de către reprezentanții birourilor Erasmus+ se referă la
introducerea obligativității unei experiențe de mobilitate internațională în programa
școlară (pe perioade mai scurte), datorită multiplelor beneficii de dezvoltare personală și
profesională pe care acestea le generează.
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