
ESCI 

Aktuálny stav 



Čo sa deje v EK?  
 

2 strategické dokumenty: 

 

         European Strategy for Universities (Q1 2022)  

 

         Council Recommendation on building bridges for       

         effective European higher education cooperation (Q1 2022) 
 



Čo sa deje v EK?  

  2 rámcové zmluvy: 

 

        rámcová zmluva LOT1 - EWP+ Consortium 

        (4 roky, 31 mil. eur) 

        rámcová zmluva LOT2 - NTT Data 

            (4 roky, 8 mil. eur) 

 



EWP+ Consortium 

Úloha: posilniť sieť EWP a koordinovať ďalšiu digitalizáciu programu Erasmus+  
- zlepší sa podpora pre VŠ, ďalšie školenia 

- posilní sa výkonnosť siete EWP 

- zvýši sa spoľahlivosť, bezpečnosť, interoperabilita Dashboardu so zvyškom siete 

- zriadenie a prevádzka riadiacej štruktúry EWP 

Úloha: vývoj EWP infraštruktúry 
- súlad s GDPR – súčasť systému EK 

- analýza súčasného systému 

- návrh a príprava rozšírenia EWP siete a Dashboardu 

- fáza vývoja 

- kontinuita prevádzky a riadenie zmien 

- dôležitá súčasť E+ , prevádzkovanie na systéme EK 

  



    Riadiaca štruktúra 
 

 od januára 2022 

 

• Rada pre zainteresované strany a správu 

• Riadiaci výbor programu – EK a EUF 

• Poradná rada – experti mimo projektu  

• Fórum pre infraštruktúru – IT staff na VŠ a poskytovatelia softvéru tretích strán 

• IT architekti 

• Fórum vlastníkov procesov – IRO 

• Fórum digitálnych officerov  



Poskytovatelia softvérov – tzv. tretie strany 
 
• Pravidelné stretnutia s EK, EUF, DAAD  
• Kontrola aktuálneho stavu: testovanie softvérov 

 
• Problémy:  
• Veľa systémov ešte nie je pripravených 
• Slabý prehľad kto je a kto ešte nie je v EWP 
• Testovanie medzi Dashboardom  a ostatnými – nie je ukončené 
• Dashboard - neprijíma nové VŠ z kapacitných dôvodov 

 
 

https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/Technical+testing+and+validation


NTT Data 

Rámcová zmluva LOT 2 

Vývoj, implementácia a podpora – Európska študentská karta 

- Trvanie: 4 roky 

- Rozpočet: 8 mil. eur 

- Služby: Komunikácia, konzultácie, podpora, školenia, vývoj softvéru 



Dotazník – aktuálny stav 



Využívate na administráciu mobilít nástroj Erasmus Dashboard? 

 

 



Kto iniciuje vytvorenie OLA? 

 

 



Kto podpisuje = odklikne Sign v OLA za vysielajúcu inštitúciu v Dashboarde? 

 

 



Nadpis 

• Podnadpis 

Uveďte, ako máte nastavené účty v časti Accounts and Access - kto každý má prístup do Dashboardu?  
Inštitucionálny koordinátor, pracovníci IRO, prodekani alebo fakultní koordinátori 
 
Uveďte, pozíciu osoby, ktorá podpisuje OLA. 
12 x rektorát, koordinátor, v jednom prípade prorektor 
13 x fakultní koordinátori/prodekani 
 
Stručne popíšte proces komunikácie s fakultou ohľadom LA - kto odsúhlasí a akou formou obsah LA? 
Študent si vyberá predmety spolu s fakultným koordinátorom, dekan fakulty študijný plán v závere 
schvaľuje. 
 
            Študent je vyzvaný, aby si pred samotným vytvorenim LA v OLA nechal odobriť výber predmetov    
            prodekanom svojej fakulty. Rektorát schvaľuje už iba jeho finálnu verziu. 
 
                                   Študenti pripravia papierový LA, ktorý odsúhlasí fakultný/katedrový/ústavný Erasmus   
                                     koordinátor. Na základe papierového a podpísaného LA študent pripraví svoj LA.  
 
  
 



Problémy s OLA 

• Niektoré  problémy vznikli na strane študenta / nesprávne 
vyplnené  údaje a niekedy na strane prijímajúcej inštitúcie, 
ktorá ešte nemala  prístup do Dashboardu. 

• Najčastejším problémom OLA je, že partnerská VŠ využíva buď 
vlastný systém resp. trvá na využívaní klasickej papierovej 
podoby LA.  

• Študent vloží zlé meno zodpovednej osoby - napriek tomu, že 
má k dispozicii manuál k vypĺňaniu OLA 



Ako sa uzatvárajú IIA? 

 

 



Kto vytvorí a nahodí údaje do IIA za inštitúciu (tzv. Creating IIA)? 

 

 



Kto IIA podpisuje = odklikne Sign v Dashboarde? 

 

 



Nadpis 

• Podnadpis 

Kto podpisuje IIA?  
• väčšinou koordinátor alebo inštitucionálny koordinátor 
• 3 x rektor 
 

Uveďte počet uzatvorených zmlúv k dnešnému dňu. 
• veľmi málo  
• do 5 – 10 zmlúv  
 
 
 
 



Problémy s IIA 

• Viac ako 50% partnerov vyvíja svoj vlastný systém, ktorý by chceli spustiť na jar alebo ešte nie sú 
pripravení uzatvoriť IIA digitálne. Problémy pri editácii: preťaženosť systému -  systém nereaguje 
alebo je pomalý. 

• Postupne sa to zlepšuje, ale mnoho partnerov si necháva prechod na online IIA na neskôr, zatiaľ 
používajú vlastný IS, resp. stále sa stretávame aj s požiadavkou na uzatvárania klasických 
papierových IIA.  

• Nie je jasný a prehľadný návod k jednotlivým poliam IIA. Zadané informácie sú preto zo strán zahr. 
partnerov nejednotné/nejednoznačné a každý si interpretuje údaje, ktoré je tam potrebné zadať po 
svojom.   

• Viaceré zahraničné VŠ nemajú vyplnené Deafult Data/ Organisational Units 

• Erasmus Dashboard má pomerne často technické problémy.     

• Veľmi pomáha, že sa tie Default Data načítajú do každej IIA a že sa dajú aktualizovať. Napriek tomu 
to vypisovanie IIA nie je práve najrýchlejšie.   

• IIA List nie je práve najprehľadnejší. (Áno, je tam veľa filtrov, ale nedá sa to napr. načítať abecedne 
všetky IIA podľa partnerskej strany).  

• Nevieme si vyexportovať obojstranne podpísané zmluvy.  

• Väčšina partnerov z ES a IT má nejaký technický problém. 



Propagujete Erasmus aplikáciu? 

 

 



Majú študenti prístup k OLA a Erasmus App cez ich domáce kontá (prístup cez eduGAIN)? 

 

 




