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Termíny

do 31. 12. 2022 

- akceptujú sa papierové          

verzie, maily

od 01. 01. 2023

- digitálna verzia IIA a OLA

- povinné ESI

- monitoring - NA



1. Aké možnosti mám pri uzatváraní novej IIA ešte pred koncom roka 2022?

Dôrazne sa odporúča, aby sa nové IIA uzatvárali prostredníctvom siete EWP. Vo výnimočných prípadoch je možné

stále použiť e-maily alebo papierové dohody.

2. Aké možnosti mám pri vytváraní novej IIA po skončení roka 2022?

Očakáva sa, že po 31. decembri 2022 budú všetky systémy pripravené. To znamená, že sa očakáva, že vaša VŠ 

bude pripojená k EWP (prostredníctvom interného systému, softvéru tretej strany alebo pomocou nástroja 

Erasmus Dashboard) a bude schopná vymieňať IIA a LA prostredníctvom siete EWP. 

3. Čo ak je potrebné obnoviť existujúcu IIA po skončení roka 2022?

Platí to isté, čo je uvedené vyššie - od tohto momentu sa očakáva, že vaša VŠ a všetci vaši partneri budú

schopní pripojiť sa k sieti EWP (prostredníctvom interného systému, softvéru tretej strany alebo pomocou

Erasmus Dashboard) a pripravené na výmenu IIA a LA.

Q&A



4. Je termín na konverziu IIA podpísaných pred koncom roka 2022 na IIA kompatibilné s EWP?

Zatiaľ nie – termín bude dohodnutý prostredníctvom riadiacich orgánov ESCI – Governance Structure.

Aktívne IIA, ktoré už boli podpísané v papierovej forme alebo dohodnuté emailom zostávajú platné aj po 

termíne 31.12.2022.

5. Aké mám možnosti pri nových LA pred koncom roka 2022?

Dôrazne sa odporúča, aby sa nové LA uzatvárali digitálne prostredníctvom EWP. Ak to nie je možné, môžu sa 

použiť papierové dohody. V prípade mobilít začínajúcich od 1. januára 2023, ak partneri nie sú pripravení -

možnosť stále vymieňať LA v papierovej forme.

6. Aké mám možnosti pri nových LA po skončení roka 2022?

Pre mobility v akademickom roku 2022 - 2023, ktoré sa začínajú od 1. januára 2023, existujú dva rôzne scenáre:

- LA v papierovej forme podpísané tromi stranami pred 1. januárom 2023 zostávajú v platnosti. Taktiež posledná 

verzia LA, ktorú je potrebné podpísať, môžu byť spracovaná v papierovej forme a nie je potrebné ju následne 

digitalizovať.

- LA, ktoré sa majú podpísať od 1. januára 2023: očakáva sa, že digitálna verzia bude jedinou možnosťou, ak si 

ich obaja partneri môžu vymieňať digitálne prostredníctvom siete EWP.

Q&A



6. Musia sa LA na akademický rok 2022/2023, ktoré neboli uzavreté prostredníctvom EWP, konvertovať 

do formátov kompatibilných s EWP?

Nie. LA pre druhú polovicu ak. roka 2022/2023, ktoré neboli uzavreté v digitálnej forme, sú platné, ak boli 

iniciované pred 1. januárom 2023. Možné zmeny počas mobility (tabuľky A2/B2) majú byť vykonané v 

rovnakom formáte ako pôvodné LA. Od 1. januára 2023 musia byť všetky nové LA vytvorené prostredníctvom 

EWP.

7. Je potrebné previesť LA podpísané v papierovej forme pred 1. januárom 2023 do digitálnej podoby, 

keďže je potrebné v roku 2023 podpisovať digitálne verzie LA?

Nie, ak bola prvá verzia LA podpísaná tromi účastníkmi pred 1. januárom 2023, môžete naďalej používať 

papierovú verziu.

8. Aký je časový harmonogram digitalizácie ToR a procesov prihlášok/nominácií?

V súčasnosti neexistuje povinnosť digitalizovať ďalšie procesy - ToRs alebo nominácie.

Prebiehajú však práce na príprave podkladov na digitalizáciu týchto procesov a vyzývame VŠ, aby sa pripravili 

na digitalizáciu týchto dôležitých procesov na základe rozhraní API EWP. O ďalších krokoch sa bude 

diskutovať v rámci riadiacich orgánov ESCI.

Q&A



9. A čo s ESI? 

Európsky identifikátor študenta sa bude vyžadovať od 1. januára 2023 od všetkých študentov za účelom
spracovania OLA. 

V septembri 2022 vydávalo ESI už 2216 VŠ. 

Od ostatných VŠ, ktoré využívajú služby EWP sa žiada, aby do konca tohto roka vydali európsky identifikátor
študenta všetkým svojim študentom realizujúcim mobilitu štúdium.

Q&A



1. Ako plánujete riešiť riziká a oneskorenia v prípade budúcich procesov (nominácie, TOR...)? 

Veľké zmeny si vyžadujú obrovské množstvo prípravnej práce na úrovni VŠ.

V súčasnosti sa zameriavame na IIA a LA, na základe pravidelných stretnutí s technickými 

zainteresovanými stranami prostredníctvom tzv. fór pre infraštruktúru budeme mať lepší mechanizmus 

na objasnenie toho, s akými problémami a prekážkami sa kolegovia stretávajú.

2. Po jednom roku práce je správne finalizovaných približne 9 % IIA. Existuje nejaký spôsob, ako 

dosiahnuť, aby poskytovatelia tretích strán sa stretli? Poskytovatelia často poukazujú jeden na 

druhého.

- technické fóra, rozšírený ESCI Service Desk, skupiny užívateľov pre jednotlivé systémy, pre posilnenie 

interoperability vznikli pozície „relationship managers“

Town Hall meetings Q&A



EWP riadiaca štruktúra

• EWP governance structure

• entita, ktorá určuje termíny

• schválená EK 12. októbra 2022

• EWP Governance Structure

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/ewp-by-and-for-universities-new-governance-will-support-community-driven-developments




User Groups

• účasť v užívateľských 

skupinách – pre všetky VŠ

• registration form

https://forms.office.com/r/qwrwrApeCW


Akčný plán - Interoperability Reinforcement Plan

• Viac regulované prostredie 

• Žiadni koncoví užívatelia 
nezostanú pozadu

• Vylepšená spolupráca s 
poskytovateľmi tretích strán

Povinné business požiadavky

Rozšírenie ESCI Service desk

Technické workshopy



Štatistika EWP

EWP

• 2626 VŠ – 98 % pokrytie 

• ešte 54 ostáva

IIA API 

• 2520 VŠ  – 94 % pokrytie

• 160 ostáva

LA API

• 2254 VŠ  – 84 % pokrytie

• 426 ostáva

Dashboard

• 3367 užívateľov

• 1920 používa IIA modul

• 1841 LA module



ESCI - pomoc

25. október 2022



Pomocné nástroje a aktivity

1. EWP STATS Portal:
https://stats.erasmuswithoutpaper.eu/
• štatistiky
• overenie partnera
• overenie inštitúcií v rámci SR
• filtrovanie podľa VŠ, krajín, nástrojov, API

2. ESCI Community Service Desk update September
ESCI Service Desk

3. Zmena názvu alebo SCHAC kódu VŠ – nový postup

4. Town Hall Meetings

https://stats.erasmuswithoutpaper.eu/
https://wiki.uni-foundation.eu/display/WELCOME/ESCI+Community+Service+Desk+update+September
https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
https://www.youtube.com/watch?v=cDQHwBYKY7Q


Pomocné nástroje a aktivity

5. ESCI website - spustená!

✓ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative

6. Európsku infraštruktúra digitálnych študentských služieb úrovne 2 (EDSSI L2)

✓ https://edssi.eu/

7. Dotazník - European Student Card Survey: ESC survey
Termín:  4. november

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative
https://edssi.eu/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/europeanstudentcardsurvey
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/europeanstudentcardsurvey


Erasmus Goes Digital Autumn Webinars 
3. november 2022

11:00 - 12:30: updates for EWP Dashboard users

• Welcome and update by EAC
• EWP assessment Report
• Updates from the EWP Dashboard team
• Updates from the ESCI Service Desk
• Q&A

Registration is available: here

13:30 - 15:00: updates for users with inhouse/third party software

• Welcome and update by EAC
• EWP assessment Report
• Expansion of the Service Desk
• EWP Stats portal
• Registration Portal & EWP Administrator
• Q&A

Registration is available here

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fauthgr.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2F9816662768744%2FWN_lcToBbWmQqG_-qSY1erqIw&data=05%7C01%7CDavid.Eeckhout%40ugent.be%7C38dcdeb72d854a917bc208dab35c79dc%7Cd7811cdeecef496c8f91a1786241b99c%7C1%7C0%7C638019507005952190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FwjqJ0k8emRaoaxf6jnz5CUR%2FICAFTMx4%2BN79XMOELo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fauthgr.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2F6016662798536%2FWN_EiR79JAnQlawd8FWFceW8A&data=05%7C01%7CDavid.Eeckhout%40ugent.be%7C38dcdeb72d854a917bc208dab35c79dc%7Cd7811cdeecef496c8f91a1786241b99c%7C1%7C0%7C638019507005952190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A3DSENUquTlRyP8XbhmU1G4eJPvbyDdZ7MyaHG5YkPU%3D&reserved=0


Nová podstránka na www.erasmusplus.sk:

https://www.erasmusplus.sk/digitalna-transformacia/

Pomocné nástroje a aktivity 

https://www.erasmusplus.sk/digitalna-transformacia/


Ďakujem za pozornosť
silvia.mihalikova@saaic.sk

mailto:erasmus@saaic.sk

