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Raport z realizacji
działań promocyjnoinformacyjnych
prowadzonych w ramach
obchodów 25-lecia
programu Erasmus
Program Erasmus, największy program międzynarodowej współpracy
między europejskimi uczelniami, w 2012 roku obchodzi jubileusz
25-lecia. W tym czasie prawie 3 mln Europejczyków skorzystało
z możliwości odbycia części studiów za granicą.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) — Narodowa Agencja
Programu „Uczenie się przez całe życie” postanowiła wykorzystać
jubileusz 25-lecia programu Erasmus do jak najszerszej promocji
dotychczasowych osiągnięć związanych z internacjonalizacją europejskiego systemu szkolnictwa wyższego oraz ukazania znaczenia
programu dla rozwoju bardziej zintegrowanego społeczeństwa
europejskiego i wzrostu konkurencyjności młodych Europejczyków
na rynku pracy.
Obchody 25-lecia programu Erasmus prowadzone w Polsce zostały
objęte honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W obchody aktywnie zaangażowane były różne podmioty,
w tym m.in. Komisja Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, instytucje publiczne, szkoły wyższe, organizacje i stowarzyszenia studenckie.
Raport prezentuje najważniejsze działania przeprowadzone
na poziomie ogólnopolskim przez FRSE.
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Promocja
Identyfikacja wizualna
Doniosłość jubileuszu została podkreślona odpowiednią oprawą
graficzną.

Jubileuszowy logotyp był zamieszczany na wszystkich materiałach
informacyjnych, promocyjnych, stronach internetowych oraz używany
w korespondencji. Uczelnie i partnerzy włączający się w obchody
25-lecia programu Erasmus także mogli posługiwać się jubileuszowym
logotypem.

Strona internetowa dedykowana obchodom jubileuszu
W lutym 2012 r. powstała jubileuszowa strona internetowa, na
której zamieszczane były informacje i zapowiedzi organizowanych
wydarzeń na poziomie krajowym i regionalnym. Strona prowadzona
była w języku polskim i angielskim. Od początku istnienia odwiedziło
ją prawie 11,5 tys. osób.
www.konferencje.frse.org.pl/erasmus25

Erasmus Polska na Facebooku
Polski fanpage programu Erasmus na portalu społecznościowym
Facebook, prowadzony przez Narodową Agencję Programu „Uczenie
się przez całe życie”, powstał w sierpniu 2011 w celu zgromadzenia
jak najszerszej grupy studentów, którzy skorzystali ze stypendium
Erasmusa lub zamierzają wkrótce na Erasmusa wyjechać.
Za pośrednictwem fanpage’a informujemy grupę ponad 4,5 tys.
fanów o wszystkich działaniach związanych z obchodami 25-lecia
programu Erasmus.
Fanpage służy także zachęcaniu studentów do korzystania z oferty
innych programów europejskich oraz udostępniania wiadomości ze
świata nauki i edukacji.
www.facebook.com/erasmuspolska
Wzrost liczby fanów od sierpnia 2011 do listopada 2012:
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„Las Erasmusa”, czyli
25 tysięcy drzew na
25-lecie Erasmusa
Ponad 600 studentów z Polski i innych krajów europejskich wzięło
udział w akcji „Las Erasmusa”, w ramach której w kwietniu zostało
posadzonych 25 tys. drzew na terenie 12 nadleśnictw.
Społeczna akcja zalesiania zorganizowana została przez stowarzyszenie
Erasmus Student Network we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji i Lasami Państwowymi.
Ambasadorką przedsięwzięcia została podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Aneta Wilmańska – jedna z pierwszych
stypendystek programu Erasmus.
– Z przyjemnością przyjęłam zaproszenie do roli ambasadorki akcji.
Przede wszystkim cieszy mnie, że świętowanie jubileuszu ma wymiar
ekologiczny. A jako stypendystka programu cieszę się, że mogę brać
udział w jego jubileuszu, choć już nie jako studentka – mówi minister
Aneta Wilmańska.
Inauguracja akcji „Las Erasmusa” odbyła się w rezerwacie leśnym
Torfy pod Warszawą, gdzie 15 kwietnia studenci z Polski, Hiszpanii,
Niemiec, Francji, Chin, Turcji i Holandii posadzili 4 tys. sosen.
Studentom pomagali w sadzeniu: wiceminister środowiska, dyrekcja
oraz pracownicy FRSE i dyrekcja Lasów Państwowych. W akcji
inauguracyjnej wzięło udział ponad 100 osób.
– Sadzenie drzew to doskonały pomysł na świętowanie 25-lecia
programu Erasmus w pożyteczny sposób. Studenci podejmują
działania na rzecz ochrony środowiska, jednocześnie integrując
się i miło spędzając czas na świeżym powietrzu. Te 25 tys. drzew
posadzonych w całej Polsce to istotny wkład erasmusowców (których
w Polsce jest już ponad 108 tys.) w przeciwdziałanie globalnym
zmianom klimatu – podsumował akcję „Las Erasmusa” zastępca
dyrektora generalnego FRSE Tomasz Bratek.
O akcji „Las Erasmusa” powstało 5 artykułów prasowych oraz
96 informacji internetowych, w tym:
• „25 tysięcy drzew wyrośnie z okazji 25-lecia programu Erasmus”,
informacja prasowa PAP, 14.04.2012
• „Rośnie las Erasmusa”, www.nauka.gov.pl, 16.04.2012
• „25 000 drzew na 25-lecie programu Erasmus”, www.mos.gov.pl,
17.04.2012
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IX zlot zagranicznych
studentów Erasmusa
Podczas IX zlotu studentów Erasmusa, który odbył się 11–13 maja
w stolicy Dolnego Śląska, spotkało się 150 młodych ludzi studiujących
na 18 polskich uczelniach. Do Wrocławia zjechali studenci pochodzący
aż z 17 krajów Europy i Azji – od Portugalii po Kirgistan i od Turcji po
Łotwę. Zlot został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe
życie”, Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Wrocławską i miejscową
sekcję Erasmus Student Network.
Uczestnicy zlotu mieli okazję sprawdzenia umiejętności pracy
w wielonarodowej grupie. Jednym z zadań było skonstruowanie
wehikułu, który, zlatując z trzeciego piętra, zapewniłby bezpieczne
lądowanie schowanemu w środku jajku. Dyskusjom nie było końca
głównie dlatego, że pod wpływem emocji niektórzy chcieli je
prowadzić w ojczystych językach. Połączenie narodowych tradycji
w konstruowaniu maszyn latających dało jednak rezultaty – dwa
z pięciu jajek wylądowały bezpiecznie.
Studenci wzięli udział także w serii wykładów na temat współpracy
międzynarodowej dolnośląskich uczelni i stosunków zagranicznych
Polski.
Punktem kulminacyjnym w programie trzydniowego zlotu była gra
miejska, podczas której studenci z pomocą mapy mieli za zadanie
odnaleźć kilkanaście słynnych, wrocławskich krasnali.
– Zlot miał służyć integracji i przełamywaniu stereotypów – podsumował
jeden z jego współorganiztorów Damian Bulira, szef sekcji ESN
na Politechnice Wrocławskiej. – Chcemy, by europejscy studenci
Erasmusa czuli się w naszym kraju jak najlepiej. Rozumieli nas,
Polaków, ale i siebie nawzajem. Sądząc po ocenach zlotu, zadanie
zostało wykonane.
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Obchody Dnia Europy,
czyli Parada Schumana
Parada Schumana to manifestacja euroentuzjastów i zwolenników
Unii Europejskiej organizowana od 1999 roku w okolicach Dnia Europy
na ulicach Warszawy przez Fundację im. Roberta Schumana wraz
z partnerami. Jednym z nich jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
która podczas Parady prezentuje ofertę programów edukacyjnych
Unii Europejskiej.
W roku obchodów 25-lecia Erasmusa FRSE we współpracy ze stowarzyszeniem ESN skoncentrowały się na promowaniu i świętowaniu
jubileuszu największego europejskiego programu wymiany studentów.
Tegoroczną Paradę Schumana, która odbyła się 12 maja, prowadziła
więc laweta transportowa wypełniona po brzegi roztańczonymi
studentami.
Studentów nie zabrakło też na scenie: – Europa na was czeka! Dzięki
Erasmusowi macie możliwość odkrywania i doświadczania Europy
osobiście. Sam jestem przykładem osoby, która wyjechała na Erasmusa
i przeżyła niesamowitą przygodę – przekonywał młodych ludzi Piotrek
Saul, były stypendysta Erasmusa, który zachwycił publiczność swoim
występem pt. „Eksperyment Beatbox”.
A na stoisku FRSE uczestnicy Parady dowiadywali się, jak wyjechać
za granicę na studia, praktyki, wolontariat, wymianę młodzieżową.
Mieli także możliwość rozmowy z beneficjentami programu Erasmus,
czyli studentami z Erasmus Student Network, którzy chętnie dzielili
się doświadczeniami, jakie nabyli podczas studiów za granicą.
Organizatorzy szacują, że w tegorocznej Paradzie wzięło udział ok.
2 tys. euroentuzjastów.
O świętowaniu obchodów 25-lecia Erasmusa podczas Parady Schumana
opowiadała Anna Atłas, dyrektor programu „Uczenie się przez całe
życie” w programie „Kulturalni.pl” w TVP Polonia, 12 maja.
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Smak życia w Warszawie
Wydarzenie „Smak życia w Warszawie” to pokaz filmu dokumentalnego
Grzegorza Brzozowskiego, stypendysty Erasmusa i absolwenta Szkoły
Wajdy, który został zorganizowany 25 czerwca w Warszawie. Pokaz
filmu stanowił wstęp do dyskusji o pokoleniu erasmusowców – bardziej
mobilnych i otwartych Europejczyków.
Wyświetlany podczas wieczoru filmowego dokument „Dzisiaj
w Warszawie, jutro gdzieś w świecie” opowiada historię dwójki
zagranicznych studentów, którzy wspólnie odkrywają piękno
warszawskiej Pragi.
Pokaz filmu został połączony z dyskusją między studentami, byłymi
stypendystami Erasmusa i socjologami o nowej generacji młodych
Europejczyków, którzy podczas erasmusowych studiów lub praktyk
za granicą zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności.
Obecni na spotkaniu beneficjenci programu Erasmus potwierdzili,
że pobyt za granicą dużo zmienił w ich życiu, a często zainspirował
do podejmowania odważnych decyzji. Podkreślił to także reżyser
wyświetlanego filmu Grzegorz Brzozowski, przekonując, że to pobyt
na Erasmusie był bodźcem do nakręcenia dokumentu: – Pomysłu
szukałem w sobie. Próbowałem znaleźć własne doświadczenie, które
byłoby przekładalne na pewne postaci.
Dyskusję zakończyła premiera filmu promującego Polskę jako atrakcyjny
kraj do studiowania: „Poland — my best choice!”.
W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób.
Plakat promujący wydarzenie:
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Wystawa
„Pokolenie Erasmusa”
W ramach obchodów 25-lecia programu Erasmus FRSE przygotowała
wystawę fotografii 15 stypendystów Erasmusa, którzy doświadczenia
i umiejętności zdobyte podczas studiów za granicą wykorzystali do
osiągnięcia sukcesu zawodowego i osobistego.
Wśród wybranych stypendystów znaleźli się studenci, którzy wyjechali
w pierwszych latach funkcjonowania programu w Polsce, artyści
(dyrygent Filharmonii Podlaskiej, malarz), przedsiębiorcy (prezes
zarządu polsko-niemieckiej spółki), naukowcy (doktor chemii, geolożka
na pustyni Atakama), sportowcy (trener w klubie Legia Warszawa)
i osoby publiczne (wiceminister środowiska).
Wystawa prezentuje fotografie stypendystów oraz odpowiedź na
pytanie, co oznaczał dla nich wyjazd na studia za granicę.
Wystawa została oficjalnie otwarta w Warszawie 1 października
na ulicy Krakowskie Przedmieście. W I połowie listopada wystawa
prezentowana była przy Dworcu Centralnym w Warszawie, gdzie
cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród podróżnych i nie tylko.
W związku z otwarciem wystawy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
4 października zorganizowała konferencję prasową „Erasmus jest
lekiem na bezrobocie?”, podczas której dyskutowane na temat wpływu
doświadczeń nabywanych przez młodych Polaków podczas studiów
za granicą na kompetencje niezbędne na rynku pracy.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciel Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciel jednego z największych
polskich pracodawców – PwC oraz byli stypendyści – bohaterowie
wystawy.
— Erasmus zmienia ludzi, poszerza horyzonty, otwiera na inność
i uczy odpowiedzialności — przekonywała Beata Skibińska, zastępca
dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie” a wtórował jej
Marek Kozłowski, menedżer ds. rekrutacji w PwC — W procesie
rekrutacyjnym weryfikujemy kompetencje językowe i kompetencje
miękkie takie jak umiejętność współpracy w grupie czy zarządzenie
czasem, a Erasmus takie kompetencje wzmacnia.
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Gala 25-lecia
programu Erasmus
23 listopada w Centrum Nauki Kopernik odbyła się Gala zorganizowana
z okazji 25-lecia programu Erasmus. Było to najważniejsze wydarzenie
wpisane w bogaty program obchodów jubileuszu.
Spotkanie otworzyły wystąpienia: Mirosława Marczewskiego, dyrektora
generalnego FRSE, dr hab. Darii Lipińskiej-Nałęcz, wiceminister
nauki i szkolnictwa wyższego, Jana Truszczyńskiego, dyrektora
generalnego DG EAC w Komisji Europejskiej. Wykład inauguracyjny
o wpływie mobilności na kształtowanie tożsamości europejskiej
został przeprowadzony przez prof. Krzysztofa Zanussiego.
Podczas Gali nagrodzono uczelnie, które wyróżniają się pod względem
liczby wyjeżdżających w ramach programu studentów i pracowników.
Pierwsze miejsce i statuetkę „Złotego Erazma” za największą liczbę
wyjazdów w programie otrzymał Uniwersytet Warszawski. Drugie
miejsce zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i otrzymał
statuetkę „Srebrnego Erazma”. Uniwersytet Jagielloński uplasował się
na trzecim miejscu, zdobywając „Brązowego Erazma”, a na kolejnych
miejscach znalazły się Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Łódzki.
W II części wydarzenia odbyła się debata na temat mobilności,
którą poprowadziła Anna Atłas, dyrektor programu „Uczenie
się przez całe życie”. Podczas dyskusji szczególnie podkreślono potrzebę zwiększania mobilności wśród doktorantów.
Galę uświetniły występy artystyczne studentówUniwersytetu
Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Spotkanie zgromadziło ponad 250 przedstawicieli uczelni, uczestniczących w programie Erasmus: rektorów, prorektorów, wydziałowych
i uczelnianych koordynatorów programu Erasmus.
Relacja z wydarzenia w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim w TVP
emitowanym 24 listopada:
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Debata studentów
„Miliony odmienionych...”
27 listopada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się ostatnie
wydarzenie wpisane w program obchodów 25-lecia programu Erasmus.
Debata adresowana była do studentów, a zorganizowana została we
współpracy ze stowarzyszeniem Erasmus Student Network. W spotkaniu
wzięło udział prawie 150 studentów z całej Polski.
Debatę otworzył Tomasz Szymczak, członek zarządu FRSE ds. programu
Erasmus, oraz prof. dr hab. Piotr Ostaszewski, prorektor ds. dydaktyki
i studentów Szkoły Głównej Handlowej.
Wykład inauguracyjny dotyczący mobilności studentów poprowadziła
prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, socjolożka młodzieży z UMK w Toruniu.
W debacie uczestniczył także przewodniczący Erasmus Student Network
International Emanuel Alfranseder, który przedstawił działania ESN
prowadzone na poziomie europejskim w roku obchodów jubileuszu.
Przez większą część debaty studenci dyskutowali w grupach warsztatowych
o wpływie programów wymiany akademickiej na jakość kształcenia i ofertę
dydaktyczną polskich uczelni, uznawalności osiągnięć i punktów ECTS
zdobywanych przez studentów za granicą, sposobie recepcji zagranicznych
studentów w Polsce oraz sytuacji absolwentów szkół wyższych na rynku
pracy.
Studenci opracowali szereg rekomendacji dotyczących programu Erasmus,
które następnie podsumowały dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, wiceminister
nauki i szkolnictwa wyższego, oraz Anna Atłas, dyrektor progamu „Uczenie
się przez całe życie”.
Wśród przedstawionych przez studentów rekomendacji znalazły się postulaty
m.in. zainicjowania programu współpracy uczelni ze szkołami średnimi,
większego nacisku na uznawanie przez polskie uczelnie przedmiotów
zaliczanych za granicą (problem jest szczególnie uporczywy na uczelniach
technicznych i medycznych), zachęcania uczelni do większego angażowania
studentów zagranicznych w życie społeczności lokalnej oraz wymagania
od uczelni prowadzenia części przedmiotów w języku angielskim i przy
wykorzystaniu interaktywnych metod pracy ze studentami.
Zgromadzone rekomendacje w formie pisemnej zostaną przekazane
Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej.
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Film promujący
studiowanie w Polsce
Film stanowi zapis jednego dnia z życia stypendystów programu
Erasmus, którzy odbywają część swoich studiów w jednym z pięciu
polskich miast: Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu, Warszawie i Krakowie.
Studenci pochodzą z różnych krajów oraz studiują na zupełnie innych
kierunkach.
Film był promowany podczas targów EAIE w Dublinie. Premiera odbyła
się na jesieni 2012 roku w Internecie, do 23 listopada wersję krótką
obejrzało ponad 3,5 tys. osób, a wersję długą ponad 3,8 tys. osób.

Publikacja jubileuszowa
Dwujęzyczna publikacja „Erasmus w Polsce, Polska w Erasmusie”
opowiada bardzo ciekawą historię powstania programu Erasmus,
prezentuje przegląd najważniejszych statystyk ukazujących
osiągnięcia programu na przestrzeni ostatnich 25 lat (zarówno na
poziomie europejskim, jak i polskim) oraz dokumentuje część działań
zrealizowanych w roku obchodów jubileuszu.

Media o Erasmusie
W okresie między 1 stycznia
a końcem grudnia 2012 roku w
ramach usługi monitorowania
mediów dla hasła Erasmus
zgromadzonych zostało:
92 audycje telewizyjne,
428 audycji radiowych,
781 artykułów prasowych,
3763 publikacji internetowych.

Raport został opracowany przez Annę Samel, Zespół Promocji FRSE.

