
a 
digitalizácia 
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○ Digitalizácia 
administratívnych procesov 
(študentské mobility) 

○ Zahrňujúce digitálne IIA (Inter-
institutional agreements) 

○ Vydávanie ESC-European 
Student Card a European 
Student Identifier  

 

European Student Card Initiative (ESCI) 
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• 2021: OLA_Online Learning Agreements 
• 2022: IIA_Inter-institutional agreements 
• 2023: Nominácie/Transcripts of records 

 

 

Timeline 



IIA 

○ Testovanie IIA v nástroji Inter-Institutional Manager 
(IIAM) - predĺžené do októbra 2020  
 

○ Nové IIA cez IIAM - od januára 2021 a budú platné od 
Výzvy 2022 (vrátane)- iba v digitálnej forme  
 

○ Teraz platné IIA (2014-2020) sa automaticky predlžujú 
o 1 rok a budú platné ešte aj pre Výzvu 2021  
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Čo sa chystá v IIAM?  

○  podrobný prehľad API v IIAM 
○ 1. sieť EWP duplikovaných koncových bodov 
○ 1. pripojenie EWP k akejkoľvek službe IIA 
○  do zmluvy je možné pridať niekoľko ISCED kódov 
○  úprava vizualizácie medziinštitucionálnych dohôd a ďalšie možnosti 

prehľadu 
○  jazyky EÚ a jazyky mimo EÚ  
○  rozšírené Default IIA Data – napr. termíny z kalendára 
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○ European Student Identifier (ESI) 
○ Erasmus App 
○ OLA - Online Learning Agreement 

 
 

 

 

3 webináre 
(EUF) 



                                   European Student Identifier  
 

○ jednoduchá európska eID schéma pre VŠ – MY 
Academic ID 

 
Študent bude môcť:  
a) autentifikovať svoj status študenta online (spoľahlivo a 

bezpečne) 
b) použiť akademické údaje na prístup k rôznym službám 

cez single sign-on 
c) použiť eID na prihlásenie na VŠ (eIDAS) 
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Zdroj EUF
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    eduGAIN 

○ https://edugain.org/ 
○ eduGAIN poskytuje efektívny a flexibilný spôsob prepojenia 

jednotlivých federácií a ich pridružených používateľov a 
služieb 

○ užívatelia, služby a organizácie, ktorí potrebujú ľahko a 
bezpečne spravovať prístup k službám 

○ federácie identít im umožňujú opakovane používať svoje 
existujúce systémy na cezhraničnú prevádzku bez toho, aby 
museli uzatvárať mnoho individuálnych dohôd 
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 eduGAIN na SVK 

○ https://refeds.org/federations/federations-map 
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eduGAIN a eduroam 

○ na SVK : zabezpečuje federácia: safeID a SANET 
○ SANET- Slovak Academic Network, je dátová sieť internetového typu, zabezpečuje 

prevádzku dátovej siete  
○ Zmyslom Slovenskej akademickej federácie identít safeID je sprostredkovať a 

zjednodušiť používanie zdieľaných služieb jej členmi v rámci celej federácie 
○ SANET ako prevádzkovateľ federácie koordinuje dianie vo federácii a je 

vykonávateľom federačnej politiky . Zároveň se stará o beh federácie, vykonáva 
registrácie členov, poskytuje podporu, rieši bezpečnostné incidenty 

○ https://www.safeid.sk/ 
○ https://www.sanet.sk/ 
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Ktoré VŠ sú v SANETe?  

○ Používa Vaša VŠ eduroam a je zapojená do siete 
SANET?  
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OLA 

○ Dotazník (EUF) : 2,690 študentov and 1,171 
koordinátorov zapojených 

○ viac ako 90% študentov by odporučilo OLA svojim 
kolegom (študentom) 

○ 93% koordinátorov si myslí, že LA by mali byť 
používané online cez jednoduchý nástroj, ¾ by 
odporučila Dashboard 

○ https://uni-
foundation.eu/uploads/2020_OLA_survey_report.pdf 

○ veľa priestoru na zlepšenie 
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OLA 

 
○ NOVINKY: 
- väčšia kontrola nad dátami, vyberajú sa kontakty 

a nevypisuje ich študent 
- nebudú duplikáty v systéme, 1 študent= 1 OLA 
- jednoduchší prehľad vykonaných zmien (track 

changes) 
- integrácia katalógu kurzov cez API 
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OLA 

 
 

- nový ticketing systém (prehľadnejší)- koniec leta 
2020 

- podpisovanie LA - 1 click (cez ESI) 
- nová OLA - jeseň 2020  

 
 

- EWP Competence Center: 
 https://cc.erasmuswithoutpaper.eu/ 
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Ďakujem ! 
silvia.mihalikova@saaic.sk 
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