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30 éves évfordulóját ünnepli az 
uniós Erasmus kezdeményezés 

 

A napjainkra már népszerűvé vált Erasmus 
program gondolata 1985-ben született 
meg. A Bizottság élén, Jacques Delors 
egy releváns ügynek tartotta az európai 
hallgatók mobilitását és széles körű 



képzését, végül hangot adott 
kezdeményezésének is. Peter Sutherland 
egykori ír biztos, napjainkra már, mint az 
Erasmus atyja megnevezést viselheti, 
ugyanis a Delors bizottságban nem kevés 
szerepe volt a program kidolgozásában és 
megtervezésében. 
A hallgatói mobilitást 
elősegítő 
kezdeményezés neve 
kétféleképpen is 
értelmezhető. 
Egyrészt utal 
Desiderius Erasmus 



teológus és filozófus emlékére. A 
rotterdami születésű Erasmus Európa 
számos egyetemén tanult, és végül 
tanított is, köztük Párizsban, 
Cambridge-ben, Velencében, Leuven-ben, 
Freiburg-ban és Basel-ben. Erasmusra a 
humanista gondolkodás volt jellemző, illetve 
a korban feltűnő katolikus-protestáns 
ellentét ellenére is a vallási tolerancia 
mellett foglalt állást. Erasmus az első 
tudatos európaiként van számon tartva, 
amire kellő bizonyíték, hogy írásait is latin 
nyelven írta, amely a középkorban Európa 
egységes kulturális nyelvének számított. 



 
A tudós kifejezetten egy országot sem 
tekintett hazájának, egy életen át tartó 
utazásával fejezte ki, hogy az egész világot 
hazájának tekintette. A humanista 
tudósnak 1986-ban volt halálának 450. 
évfordulója. Az emlékére kiadványokat 
jelentettek meg, konferenciákat 
rendeztek, és világutazó voltának 
köszönhetően több európai országot is 
képviselt munkásságával. 



 
Az Erasmus a tudós emlékének megőrzése 
mellett egy mozaikszónak is megfelel, 
melynek tagjai a European Community 
Action Scheme for the Mobility of 
University Students rövidítését szolgálják. 



 
A Bizottság 1985-ben hagyta jóvá a 
tervezetet, végül 1986 év elején küldte 
be a Tanácsnak, majd kitűzték a 
programot, melytől azt várták, hogy 6 
éven belül a hallgatók 10%-át vonja majd 
be, illetve meghatározták a büdzsé 
mértékét. A meghozott döntésről végül a 
tagállamok oktatási miniszterei is 
tájékoztatást kaptak. Kezdetben a 
költségvetés mértéke és a tagállamok 
oktatási rendszerei miatt támadtak 
viták, viszont 1987-re sikerült a 
feleknek megállapodást kötniük. 



A hosszú diszkussziós korszak után végül 
1987. május 14-én az oktatási miniszterek 
ülésén megegyezés született a 
költségvetésről (85 millió ECU (European 
Currency Unit, az euró előtti közös 
valuta)), illetve a Római Szerződés 
oktatásra vonatkozó cikkelyének 
figyelembevételéről. 



Az 1987-ben megszületett csereprogram 
30. évéről az Unión belül 
megemlékezéseket és programokat 
rendeztek. A program számos lehetőséget 
nyújtott a hallgatóknak önkéntes 
munkavállalásban, szakmai gyakorlatokban, 
nemzetközi projektekben. Az elmúlt 30 
évben összesen 9 millió hallgatónak volt 
lehetősége részt venni a programban, amely 
lehetőséget kínál a biztosabb munkába 
állásban, segíti a társadalmi 
szerepvállalást, támogatja a szélesebb 
körbe való beilleszkedést, valamint 



nemzetközi perspektívát is nyújt az 
európai hallgatóknak. 



Források 
https://tka.hu/hir/7147/az-erasmustol-
az-erasmus-programig-30-ev-tortenete 
 
 

 

http://www.grotius.hu/doc/pub/UBRIGT/v
ago_erasmus.pdf 
  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Pr
ogramme#Origins_of_the_name 
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https://www.europeana.eu/hu/blog/erasmus
-and-the-historical-roots-of-studying-
abroad 
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/MEMO_17_83 
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