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Green Erasmus 

 priorita v novom programe 

 

Ako na to ?  

 aj pomocou European Student Card Initiative 

 

 Elektronizácia – bežná súčasť moderného života 
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Cieľ 
 

       digitalizácia administratívnych procesov 

 

 

       Európska študentská karta 
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Čo to znamená pre VŠ? 
 

Jednoduchý vstupný bod pre koordinátorov: 

 

 administrácia celého cyklu mobility (pred, počas a po) 

 bezpečná výmena údajov o študentoch 

 notifikácie a pripomienky pre študentov 

 export dát do MT+ 

 spravovanie IIA 
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Čo to znamená pre VŠ? 
 

Jednoduchý vstupný bod pre študentov: 

 

 online informácie a služby pre študentov (pred, počas a po) 

 spojenie s koordinátormi 

 ľahší prístup k online jazykovej podpore OLS 

 informácie o aktivitách a udalostiach na prijímajúcej 
inštitúcii 

 virtuálna európska študentská karta na mobilnom zariadení 

 



Ako? 
 

Podpora projektov  
(zdola nahor) 

 

Erasmus Without Paper 

  digitalizácia administratívnych procesov a bezpečný transfer    
dát medzi VŠ 

Erasmus+ Mobile App 

 jednoduchý vstupný bod pre študenta, napojený na EWP 

MyAcademicID 

  vývoj jedinečných identifikačných čísel študentov a 
zabezpečenie online autentifikačných služieb 

European Student Card project 

  zmena existujúcich študentských kariet na európske 
študentské karty 



 
 

  digitalizácia administratívnych procesov a bezpečný transfer dát medzi 
VŠ, efektívna komunikácia medzi VŠ 

 zvýšenie efektívnosti pre všetky VŠ (čas na iné aktivity na oddeleniach) 

 3 spôsoby zapojenia: 

 - školy, ktoré majú vlastné systémy (APIs) 

 - školy, ktoré používajú komerčné IT systémy 

 - školy, ktoré nemajú žiadny IT systém 

 

  pre študentov- Erasmus+App. 

 

 

https://www.erasmuswithoutpaper.eu/ 
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Plán digitalizácie 
Používanie nástrojov EWP sa stane postupne povinné 
v novom programe 

 

 2021: OLA + medziinštitucionálne zmluvy 

 2022: Nominácie 

 2023: Transcripts of Records 

 



ECHE 
pre nový program 

VŠ - v novom ECHE sa zaviažu plniť plán 
digitalizácie 

 

NA – monitorovanie implementácie princípov 
ECHE a v rámci neho aj proces digitalizácie 



Prechod na digitálne medziinštitucionálne zmluvy 

 

 koniec r. 2019: zverejnenie nových vzorov IIA 

 začiatok r. 2020: spustený IIA manager pre masové 
testovanie 

 v polovici r. 2020: formálne spustenie  systému: IIA 
manager 

 



Prechod na digitálne Zmluvy o štúdiu / stáži (OLA) 

 

 povinné používať pre štúdium a stáže 

  OLA je už k dispozícii a rozsiahle testovaný (aj stáže) 

  veľa VŠ už prešlo na OLA 

  nové vzory LA budú zverejnené do konca r. 2020 



                     
                                                     

• stanovuje nový štandard pre jedinečné európske číslo študenta - 
identifikátor 

• vývoj systému, ktorý študentom umožní bezpečne sa 
identifikovať a autentifikovať online 

• prepojené na online autentifikačnú službu pre občanov v celej EÚ 
- eIDAS 

• umožňuje univerzitám dôverovať údajom odoslaným z iných 
inštitúcií a samotnými študentmi 

• v budúcnosti by to malo umožniť študentom dokončiť proces 
registrácie pred príchodom na hostiteľskú univerzitu a prihlásiť sa  
napr. na internáty, do knižnice... 

https://www.myacademic-id.eu/ 
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• https://youtu.be/K910X1EWnVQ 

• koncepcia vyvinutá prostredníctvom pilotného projektu 
v rokoch 2016 - 2018 

•  definuje štatút študenta v Európe a podporuje jeho európsku 
identitu 

• fyzická karta + virtuálna karta v aplikácii Erasmus+ App 

•  jedna karta na získanie prístupu k univerzitným službám na 
domácej a hostiteľskej inštitúcii 

• použitie karty na prístup aj k externým službám, ku ktorým 
majú domáci študenti prístup 

https://youtu.be/K910X1EWnVQ


Vylepšenie existujúcich kariet! 

• nevytvára sa nová, centrálne vyrábaná karta, ktorá má vymeniť 
existujúce študentské karty! 

• premena existujúcich študentských kariet na ESC pridaním 
hologramu ESC, QR kódu a jedinečného európskeho čísla 
študentskej karty (ESCN) 

• nie je potreba zmeniť existujúce zmluvy alebo hardvér / softvér  

• z bezpečnostných dôvodov sú pre oprávnené inštitúcie 
hologramy dodávané centrálne 

• API sú dostupné pre univerzitné systémy na správu kariet 
a generovanie čísel kariet 





Virtuálna študentská karta 

 

 

Erasmus+App + Existing virtual student cards 

 

 
 

http://europeanstudentcard.eu 
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Praktické 
tipy 

 
 

 
 

 

 

Začnite 
testovať 

 
Spolupráca 

s IT, IRO 
a vedením 

 
 
 
 

 

 

Zapojte 
partnerov 
a študentov 

Erasmus Goes Digital 
13. február 2020 
Luxemburg 
https://uni-foundation.eu/erasmus-goes-digital-luxembourg/  
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