PRZED UCZELNIAMI NOWE WYZWANIA
CO NOWEGO W PROGRAMIE ERASMUS+
Beata Skibińska
zastępczyni dyrektora programu Erasmus+ ds. szkolnictwa wyższego

Po 27 latach działalności program Erasmus wkracza w nowy rozdział życia. Od 1 stycznia
2014 r. będzie jedną ze składowych programu Erasmus+.
Erasmus w Erasmusie+, czyli Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego będzie kontynuował
wszystkie sprawdzone działania przyczyniające się do lepszego kształcenia w szkołach wyższych poprzez jego umiędzynarodowienie.
Z perspektywy uczelni praktycznie nic się nie zmieni – program w dalszym ciągu będzie wspierał
procesy umiędzynarodowiania ofert dydaktycznych uczelni. Zarówno projekty typu „Partnerstwa
strategiczne” zarządzane przez narodowe agencje, jaki projekty typu „Sojusze na rzecz wiedzy”
zarządzane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli otworzą przed uczelniami cały wachlarz możliwości. Jedynym ograniczeniem może być brak kreatywności i pomysłowości wnioskodawców. Czas więc
podejmować decyzje o wchodzeniu do dobrych partnerstw i zastanawiać się, które z celów poszczególnych typów projektów są dla uczelni najważniejsze.
Planując udział w Erasmusie+, trzeba pamiętać, że rezultaty projektów będą musiały być upowszechniane – trafią one do ogólnoeuropejskiej platformy internetowej stanowiącej część otwartych
zasobów edukacyjnych. Tak więc ważna dla powodzenia projektu będzie gotowość dzielenia się
wypracowanymi rezultatami z innymi.
Dla studenta Erasmus+ będzie jeszcze bardziej przyjazny niż obecny Erasmus. Pojawi się bowiem
długo oczekiwana możliwość zagranicznego wyjazdu w ramach każdego cyklu kształcenia – student
będzie mógł wyjechać na studia lub na praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy
na studiach pierwszego (licencjat/inżynier), drugiego (magister) i trzeciego stopnia (doktorat).
Do 12-miesięcznego okresu pobytu za granicą będą jednak wliczane wyjazdy zrealizowane już
w latach 2007-2013, czyli w Erasmusie w ramach programu „Ucze-nie się przez całe życie”. Student,
który postanowi zrealizować całe studia drugiego stopnia w innym kraju uczestniczącym w programie, będzie mógł ubiegać się o preferencyjną pożyczkę na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania.
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Możliwości wyjazdowe dla pracowników uczelni też nie zostaną zawężone – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy szkoleniowe zostaną utrzymane. Oczekuje się jednak
większego powiązania wyjazdów w Erasmusie+ z uczelnianą strategią podnoszenia kompetencji
pracowników.
Dlaczego nowy program oferuje uczelniom możliwości szersze od dotychczasowych? Erasmus+ połączył siły kilku programów do tej pory realizowanych oddzielnie: Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus,
Alfa, EduLink. Dzięki temu możliwa będzie współpraca zarówno w zakresie mobilności, jak i realizacji
projektów wielostronnych z bardzo wieloma krajami świata (liczbę tę szacuje się na 150), w szczególności z państwami sąsiadującymi z UE. Wiele z nich już teraz identyfikuje się z Europejskim
Obszarem Szkolnictwa Wyższego, nie powinno więc być problemów z definiowaniem celów wspólnych przedsięwzięć.
Niestety, kompromisu, co do budżetu na współpracę UE z regionami zewnętrznymi, jeszcze nie osiągnięto. Mamy jednak nadzieję, że już niebawem będziemy mogli poinformować o możliwości ubiegania się o środki otwierające Erasmusa na świat!
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