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Európska stratégia pre VŠ

https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-
strategy-for-universities

https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities


Informácie z EK - LA

• rok 2022 – zmena k digitálnemu

• zapojená každá VŠ – je to proces

• odporúčanie – už zimný semester

• ESI – integrálna súčasť digitálnych LA 



Informácie k IIA

• mobility v ak. r. 2022-2023 – buď papierové zmluvy alebo v "staré" verzie

IIA z predchádzajúceho programu, ktoré budú doplnené výmenou e-

mailov

• keď budú systémy a VŠ pripravené na výmenu - prechod na digitálne IIA 

• EK dôrazne vyzýva všetky VŠ, aby prešli na digitálne IIA čo najskôr a 

nečakali do 31. 12. 2022



ESI – European Student Identifier

• ESI sa má zaviesť čo najskôr, aby sa študentom umožnil prístup k 
digitálnemu ESC - ESI v LA

• informácie na wiki GEANT: ESI

• cieľ: ESI k dispozícii študentom v a. r. 2022

• zaviesť - do digitálneho LA

https://wiki.geant.org/display/SM/European+Student+Identifier


ECHE

• kalendárny rok 2023 - digitálna pripravenosť

(ktorá je súčasťou záväzkov ECHE) sa stane predmetom monitorovacieho

procesu zo strany NA

• monitorovanie – kvalitatívne + kvantitatívne hodnotenie



ESC – European Student Card

• prebieha vývoj nového systému

• v pláne projektu IT sa predpokladá prepracovanie ESC-R (router) a jeho migrácia
do cloudu EK v časovom rozpätí 8 mesiacov

• termíny  sa ešte potvrdia

• stratégia ESC v oblasti zaškolenia pracovníkov VŠ



ESCI – Service Desk

• Helpdesk: Dashboard, 

OLA, 

Erasmus App, 

sieť EWP, 

autorizácia a identifikácia študentov

• Odpoveď: 3 pracovné dni

• Vyriešenie: 6 pracovných dní

• ESCI Service Desk

https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals


Najčastejšie otázky od VŠ

• informácie VŠ v Dashboarde: zmena/oprava názvu VŠ, adresa inštitúcie, Erasmus kód, 
zmena/oprava SHAC kódu

• zmena emailovej adresy VŠ (log in do Dashboardu)
- odporúča sa erasmus@...doména VŠ
- hlavný účet v Dashboarde nemôže podpisovať OLA!

Problémy s EWP nastavením v Dashboarde súvisia: (3x YES)
• neviete nájsť partnera v zozname alebo Vás nevedia nájsť podľa Erasmus kódu
• problémy s defaultnými dátami – napr. partner nevie nájsť dáta
• študentom pri OLA ukazuje, že VŠ nie je EWP

mailto:erasmus@...doména


If you are the creator of the IIA: 

Status Why this status appears Action(s) you can 

perform 

Changed and signed by you IIA created or edited by somebody in your HEI ‘View’ or ‘Delete’ 

Approved by you IIA accepted and approved by somebody in your HEI ‘View’ or ‘Delete’ 

Changed and signed by 

partner 

IIA created or edited by somebody in the partner HEI ‘Edit’ or ‘View’ or 

‘Delete’ 

Approved by partner IIA accepted and approved by somebody in the partner HEI ‘Edit’ or ‘View’ or 

‘Delete’ 

Approved by both parties IIA accepted and approved by somebody in your HEI and your 

partner HEI 

‘View’ 

If the IIA was created by your partner HEI: 

Status Why this status appears Action(s) you can perform 

Changed and signed by creator IIA created or edited by somebody in the partner HEI ‘Edit’ or ‘View’ or ‘Delete’ 

Approved by creator IIA accepted and approved by somebody in the partner HEI ‘Edit’ or ‘View’ or ‘Delete’ 

Changed and signed by you IIA created or edited by user ‘View’ or ‘Delete’ 

Approved by you IIA accepted and approved by user ‘View’ or ‘Delete’ 

 



Júnové webináre pre VŠ (16. jún)

•jún:townhall pre IROs

•leto/jeseň: technické webináre pre developerov

•jeseň: webinár pre IROs

•jeseň: webinár pre DOs

•jeseň: townhall pre IROs*

Aktivity 2022



Ďakujeme za pozornosť
silvia.mihalikova@saaic.sk

mailto:erasmus@saaic.sk


Diskusia

• Dashboard vs iné nástroje - Zvažujete iný nástroj na administráciu mobilít?

• IIA - Úspešnosť, aké sú problémy...

• ESCI - Service Desk

• OLA – Úspešnosť, aká je spätná väzba od študentov... 

• ESI na VŠ  - Sú Vaše VŠ pripravené a vedia generovať ESI? 


