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30 lat Erasmusa 

Edukacja jest niezbędna dla rozwoju współczesnego społeczeństwa i gospodarki opartej na 

wiedzy. Unia Europejska wspiera kraje członkowskie w kształtowaniu polityki edukacyjnej, 

służącej rozwojowi młodzieży. Zgodnie z unijną strategią na rzecz młodzieży, propagowane 

są równe szanse w zakresie edukacji i zatrudnienia, a młodzi ludzi są zachęcani do aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym. Osiągnięcie tego jest możliwe poprzez realizację wielu 

programów wspierających działania młodzieży. Jednym z najbardziej znanych programów  

w tym zakresie jest program Erasmus +. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie 

edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Powstał w wyniku połączenia 

europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: 

programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus 

Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi 

w dziedzinie szkolnictwa wyższego.  

Źródło: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/ 

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/
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Celem nowego programu Erasmus+ jest walka z bezrobociem wśród młodzieży poprzez 

umożliwienie młodym zdobycia wiedzy i umiejętności, które zwiększą ich szanse na rynku 

pracy. 

           

 Całkowity budżet programu wynosi 14,7 mld euro , 

tj. o 40 proc. więcej niż w poprzednim okresie finansowania, 

który zakończył się w 2013 r.).W Polsce budżet programu 

wynosi 101 mln euro. W ramach programu z pomocy będą 

miały możliwość skorzystać 4 mln młodych osób pragnących 

studiować, podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać 

doświadczenie zawodowe lub pracować jako wolontariusz za 

granicą, a także 125 tys. organizacji pragnących 

współpracować z organizacjami z zagranicy w zakresie 

innowacji w dziedzinie metod nauczania i praktyk 

zawodowych.  

Źródło: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/ 

 

Źródło: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/ 

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań oraz dwa zarządzane 

centralnie:  

 Akcja 1. Mobilność edukacyjna 

 Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

 Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk 

 Erasmus+Sport 

 Jean Monnet.  

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://erasmusplus.org.pl/o-programie/struktura-programu/ 

W celu ułatwienia korzystania z programu Erasmus+ przez beneficjentów poprzednich 

programów, w odniesieniu do poszczególnych akcji stosowany jest podział  nazwy sektorów: 

Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja 

dorosłych oraz Młodzież. 
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Do krajów uczestniczących w programie należą: 

 28 państw członkowskich Unii Europejskiej; 

 państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; 

 państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. 

 

Zakres geograficzny programu rozszerzał się systematycznie od 11 państw w 1987 r. do 33 

państw obecnie. Program jest też otwarty dla krajów partnerskich na całym świecie. Na 

poniższej grafice zaprezentowano, w którym roku do programu dołączały poszczególne 

państwa.  

 

W programie Erasmus+ wnioski o dofinansowanie mogą składać jedynie instytucje lub 

organizacje. Szczegółowe warunki uczestnictwa poszczególnych osób w projekcie Erasmus+ 

uzależnione są natomiast od rodzaju danej akcji.  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://erasmusplus.org.pl/o-programie/uczestnicy-programu/ 

Erasmus+ i jego poprzednicy należą do najbardziej udanych programów Unii Europejskiej.  

W ciągu trzech dziesięcioleci zapewniały one w szczególności młodym ludziom możliwości 

zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia horyzontów dzięki wyjazdom za granicę. 

Niegdyś skromny program na rzecz mobilności studentów, który zapoczątkowano w 1987 r.  
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i który w pierwszym roku miał zaledwie 3 200 uczestników, stał się programem flagowym,  

z którego rocznie korzysta prawie 300 tys. studentów. Przez 30 lat z programu Erasmus + i go 

poprzedzających skorzystało ponad 9 mln ludzi w tym:  

 4,4 mln studentów,  

 1,4 mln młodzieży,  

 1,3 mln osób w ramach kształcenia zawodowego,  

 1,8 nauczycieli,  

 0,1 mln wolontariuszy, 

 0,1 mln uczestników programu Erasmus Mundus.  

 
 

30. rocznica programu Erasmus 

W 2017 r. ponad 750 tys. osób uczestniczyło w przeszło 1 900 imprezach zorganizowanych  

w 44 krajach, aby uczcić rocznicę programu Erasmus oraz dyskutować o wpływie  

i przyszłości Erasmus+. Pojawiło się 65 tys. artykułów poświęconych programowi, które 

rozpowszechniono dalej w mediach społecznościowych (ponad 2 mln udostępnień) i do 

których dotarło ponad 90 mln osób. Nową aplikację mobilną Erasmus+, którą udostępniono  

w czerwcu 2017 r., ściągnięto już ponad 22 tys. razy.      

W Göteborgu przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker wezwał 

przywódców UE, aby do 2025 r. podwoili liczbę młodych Europejczyków uczestniczących  

w programie Erasmus+ (z 3,7 do 7,5 proc.). Wymagać to będzie budżetu w wysokości 29,4 

mln euro na lata 2021–2027. Podczas spotkania przywódcy UE zgodzili się zwiększyć 

mobilność i programy wymian, w tym za pośrednictwem znacznie wzmocnionego  

i rozszerzonego oraz sprzyjającego włączeniu społecznemu programu Erasmus+ dla  
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wszystkich kategorii osób uczących się. Komisja zaprosiła też pokolenie Erasmus+ do 

udziału w debacie i stworzyła dla niego internetowy punkt spotkań. Dyskusje zaowocowały 

wydaniem 30 zaleceń, jak sprawić, by Erasmus+ był „większym programem" i „miał większy 

wpływ na przyszłość Europy". Deklaracja sporządzona przez pokolenie Erasmus+ zostanie 

oficjalnie przedstawiona i poddana pod dyskusję podczas uroczystości zamykającej kampanię 

rocznicową.  

 

Więcej informacji, w tym materiały promocyjne dotyczące obchodów 30 rocznicy Erasmusa można 

znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary  

oraz https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/resources_pl  

Sprawozdanie z osiągnięć w 2016 roku  

Na koniec obchodów 30-lecia programu Erasmus Komisja Europejska zaprezentowała 

sprawozdanie z osiągnięć programu Erasmus+ w 2016 r. W porównaniu z poprzednim rokiem 

budżet Erasmus+ wzrósł o 7,5 proc., dzięki czemu UE przeznaczyła rekordową sumę 2,27 

mld euro na wsparcie dla 725 tys. Europejczyków, którzy otrzymali dofinansowanie. W ten 

sposób liczba beneficjentów obecnego programu, od jego startu w 2014 r., wzrosła do ponad 

2 mln. W 2016 r. z programu zainwestowano też środki w 21 tys. projektów z udziałem 79 

tys. organizacji prowadzących działalność w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży – o 15 

proc. więcej niż w 2015 r.          

Dane wskazują, że Erasmus+ powinien osiągnąć cel zakładający wsparcie 3,7 proc. 

wszystkich młodych ludzi w UE w latach 2014–2020. Osiągnięte rezultaty pokazują, że 

program może przyczynić się do szerzenia idei otwartej Europy, w której mobilność 

edukacyjna jest normą. Taki scenariusz nakreśliła Komisja w komunikacie pt. Wzmocnienie 

tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze”, który był przedmiotem dyskusji 

przywódców UE w Göteborgu w listopadzie 2017 r.       

Trzy państwa, które wysłały najwięcej uczestników programów mobilności, to Francja, 

Niemcy i Hiszpania, zaś trzema najpopularniejszymi państwami przyjmującymi były 

Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania.   

Sprawozdanie można znaleźć pod adresem : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus2/files/annual_report_2016.pdf 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/resources_pl
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Erasmus w Polsce  

W 2016 roku 51162 osób wzięło udział w programie Erasmus + w ramach 1 133 polskich 

projektów. Na ten cel zostało przeznaczonych 85,55 mln EUR. Najwięcej osób (28 200) 

korzystało z mobilności w ramach studiów. Najwięcej studentów wyjechało z Uniwersytetu 

Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Najczęściej Polacy wyjeżdżali do Hiszpanii, Niemiec oraz Włoch.    

Polska przez wiele lat była krajem, z którego więcej osób wyjeżdżało w ramach Erasmusa +  

(lub poprzednich programów) aniżeli przyjeżdżało w celu odbycia studiów na polskich 

uczelniach. W ostatnich latach jednak liczby osób wyjeżdzających i przyjeżdzających z/do 

Polski w ramach programu są bardziej zbliżone.  

 

Źródło: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-factsheet-2016-

pl_en.pdf 

Źródła: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus_plus_general_factsheet.pdf  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus_plus_general_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus_plus_general_factsheet.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-leaders-meeting-education-culture_en  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/resources_pl 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus2/files/annual_report_2016.pdf  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-

factsheet-2016-pl_en.pdf  

http://erasmusplus.org.pl/ 

http://www.frse.org.pl/ 

https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/unia-europejska/edukacja-w-ue.html 

Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport, Komisja Europejska  

Przewodnik po programie Erasmus+ - http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf 
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