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- Erasmus Dashboard je bezplatný program určený pre univerzity, ktoré 

nemajú vlastný IT nástroj

- má základné funkcionality, ktoré sú potrebné pre manažovanie mobilít, 

najmä prepojenie so študentskou aplikáciou OLA (Online Learning 

Agreement)

- od roku 2021 sa  používanie digitálnych nástrojov stane povinným 

- v rámci EWP ide o prepojenie dvoch aplikácií

Erasmus Dashboard

pre koordinátorov 

OLA – Online Learning

Agreement pre 

študentov
+
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- do Erasmus Dashboard sa prihlásite a zaregistrujete na stránke: 
https://www.erasmus-dashboard.eu/intro
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- Treba sa prihlásiť mailom, ktorý nebude naviazaný na žiadnu osobu, 
napr. international@skola.sk

- Do dashboardu je potrebné zadefinovať osoby, ktoré budú  za univerzitu 
so systémom pracovať a zadať im prístupové práva a ich mailové adresy

- každej osobe príde oznamovací email, že bola univerzitou zaregistrovaná

- akonáhle sa vygeneruje od študenta LA, osoba, ktorá bola za domácu 
univerzitu stanovená ako kontaktná osoba pre LA, dostane mail, že je 
potrebné LA podpísať

- problém je, že podpísanú zmluvu uvidí len jedna osoba, ktorá je na LA  
uvedená študentom, a to buď fakultný koordinátor, alebo univerzitný 
koordinátor

- treba interne na univerzitách dohodnúť podpisovanie LA a vzájomné sa 
informovanie o LA medzi fakultným koordinátorom, ktorý je primárne 
zodpovedný za obsah a predmety na zmluve s hlavným univerzitným 
koordinátorom
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- aktuálne sa v Dashboarde dá posielať len online Learning agreement
medzi tromi stranami – študent, domovská univerzita a partnerská 
univerzita 

- neskôr by mali pribudnúť funkcie ako zasielanie a prijímanie nominácií, 
prihlášok, certifikátov o príchode a odchode a výpisov známok

- študentská aplikácia OLA je prehľadná a vedie študenta krok za krokom 
pri vypĺňaní zmluvy, existuje malá pravdepodobnosť pomýlenia 

- po dokončení LA ju študent podpíše prstom na tablete, alebo myšou a 
prichádza druhý krok – kontaktnej osobe za domovskú univerzitu, ktorá je 
uvedená na LA, ale aj v dashboarde príde mailom upozornenie, že 
študent zmluvu podpísal a koordinátor (univerzitný alebo fakultný) ju má 
skontrolovať a podpísať 

- podpisom domácej univerzity sa LA automaticky v dashboarde odošle 
partnerskej univerzite - kontaktnej osobe, ktorá je na LA uvedená
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Ďakujem za pozornosť


