
Jak zalogować się do DASHBOARD i korzystać z OLA?



Co to jest Erasmus DASHBOARD?

Erasmus DASHBOARD to narzędzie, które jest częścią inicjatywy EWP (Erasmus Without Paper) i ma na 

celu:

➢Ułatwienie uczelniom zarządzania dokumentami OLA (Online Learning Agreement), zarówno studentów 
przyjeżdżających, jak i wyjeżdżających - narzędzie pozwala zatwierdzać, komentować i odrzucać OLA;

➢Tworzenie i podpisywanie umów bilateralnych (IIA – Inter Institutional Agreement) z uczelniami zagranicznymi 
posiadającymi kartę ECHE;

➢Komunikację ze studentami  poprzez funkcję Erasmus+ App - wysyłanie  powiadomień i grupowych maili z 
deadlines i innymi ważnymi informacjami.

Erasmus DASHBOARD przeznaczony jest dla uczelni, które:

- nie mają własnego programu do obsługi studentów

- nie korzystają z programu od zewnętrznego dostawcy. 



Jak zarejestrować uczelnię w DASHBOARD?

Adres do rejestracji uczelni: https://www.erasmus-dashboard.eu/institution/registration

(UWAGA! Nie rejestrować na imienny adres pracownika)

https://www.erasmus-dashboard.eu/institution/registration


Strona startowa DASHBOARD po zalogowaniu – zakładka „General info”

Nowe OLA (wersja 3.0)

Starsze OLA (wersja 2.0).

Do obsługi mobilności 

rozpoczętych przed 

aktualizacją dokumentu OLA

OLA studenta 

przyjeżdżającego jest 

inicjowane przez uczelnię 

partnerską. Na UPWr

podpisuje je jeden z 5 

koordynatorów wydziałowych



Strona startowa DASHBOARD po zalogowaniu – zakładka „General info”

Podłączenie do sieci EWP

Manager umów – służy do 

tworzenia i podpisywania 

umów bilateralnych z 

uczelniami posiadającymi 

kartę ECHE

Raz wypełnione

„Fixed data”

mogą być zmienione 

tylko przez kontakt z 

Dashboard Support Team



Zakładka „Accounts and Access” – nadawanie ról i uprawnień

Tutaj znajdują się dane:

- Koordynatorów E+ na UPWr

- Koordynatorów 

Wydziałowych (obsł. OLA 

incoming students)

- Prodziekanów (obsł. OLA 

outgoing students



Zakładka „Accounts and Access” – nadawanie ról i uprawnień

Przypisanie konkretnej 

(tylko jednej) roli 

odpowiedniemu 

pracownikowi

Wybór 

uprawnień

Nadanie roli



Mail systemowy informujący o utworzeniu konta w Dashboard



Lista wszystkich 12 uprawnień w Dashboard

1) Editing general info – edytowanie ogólnych informacji o uczelni

2) Creating accounts – tworzenie kont dla pracowników (czyli przypisywanie odpowiednich ról)

3) Viewing students – przeglądanie list studentów

4) Managing students – zarządzanie studentami (czyli możliwość akceptacji bądź odrzucenia OLA)

5) Uploading students – tworzenie listy studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia (inicjowanie przez uczelnię tworzenia OLA dla 

studenta)

6) Creating IIA – tworzenie umów bilateralnych

7) Managing IIAs – zarządzanie umowami bilateralnymi (czyli ich podpisywanie – aktualnie osoba, która tworzy umowę jednocześnie musi 

ją podpisać) 

8) Default IIA Data – domyślne, stałe dane w umowie bilateralnej

9) Import IIA – importowanie umów bilateralnych z gotowych plików

10) Managing Organizational Units – zarządzanie zakładką jednostki w organizacji

11) Editing step by step – edycja i możliwość komunikowania się ze studentami przez Erasmus+ App

12) Covid-19 Settings – edycja zakładki dot. informacji o tym jakie procedury przyjęła uczelni jeśli chodzi o pandemię Covid-19



Zakładki: „Organizational Units” i „My settings”

Wprowadzenie podziału 

na poszczególne 

jednostki na uczelni (do 

wykorzystania przy 

tworzeniu umów 

bilateralnych)

Gotowe wzorce e-maili,

które można wysyłać 

wyszczególnionym grupom 

studentów (aktualnie opcja ta 

działa tylko dla OLA 2.0)



Zakładka: „Covid-19”



Zakładka: „EWP / Settings” (kod SCHAC)

Kod SCHAC

➢ W celu aktywacji wymiany danych z siecią EWP uczelnia musi 

wprowadzić swój kod SCHAC;

➢ Kod SCHAC to indywidualny kod danej uczelni wyższej, który 

identyfikuje ją po nazwie przypisanej do niej domeny internetowej;

➢ Kod SCHAC jest częścią składową ESI (European Student Identifier -

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

➢ Kod SCHAC dla UPWr to: upwr.edu.pl

(inne przykłady kodów SCHAC polskich uczelni: uw.edu.pl, uj.edu.pl).

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


Jak zainicjować tworzenie OLA dla studenta wyjeżdżającego?

I. STUDENT SAM TWORZY OLA przez wejście na platformę: 

https://learning-agreement.eu/

II. UCZELNIA INICJUJE TWORZENIE OLA przez częściowe wypełnienie danych 

do OLA: zakładka „Upload”

https://learning-agreement.eu/


Zakładka: „Upload” (inicjowanie tworzenia OLA przez uczelnię)

Zakładka UPLOAD

➢ Przeznaczona jest do obsługi studentów wyjeżdżających;

➢ Po zakwalifikowaniu studenta na wyjazd uczelnia inicjuje 

proces tworzenia OLA przez wypełnienie odpowiedniego pliku 

Excel;

➢ Wzorcowy plik Excel do pobrania znajdziemy klikając w 

niebieski link „here”



Wejście do linku here, czyli https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Creating+OLA 

Pobranie wzorcowego pliku 

Excel do zainicjowania tworzenia 

OLA



Wzorcowy plik Excel do zainicjowania tworzenia OLA

- First name

- Last name

- Email

- Start of mobility

- End of mobility

- Receiving institution

- Receiving faculty

- Receiving contact first name

- Receiving contact last name

- Receiving contact email

POLA DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UCZELNIĘ WYSYŁAJĄCĄ:

- Receiving responsible first name

- Receiving responsible last name

- Receiving responsible email

- Sending contact first name

- Sending contact last name

- Sending contact email

- Sending responsible first name

- Sending responsible last name

- Sending responsible email  

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!!

Komórki z datami początku i 

końca mobilności należy 

sformatować jako tekst i zapisać 

w postaci dd/mm/rrrr

UWAGA!!!

Plik Excel musi być zapisany w 

formacie CSV



Wypełniamy wzorcowy plik Excel dla wyjeżdżającej studentki następującymi danymi:

Wzorcowy plik Excel do zainicjowania tworzenia OLA - przykład

- First name: Katarzyna

- Last name: Przyrodnik

- Email: kasiaprzyrodnik@gmail.com

- Start of mobility: 01/03/2021

- End of mobility: 01/07/2021

- Receiving institution: D OSNABRU02

- Receiving faculty: Faculty of Agricultural Sciences and 

Landscape Architecture

- Receiving contact first name: Name1

- Receiving contact last name: Surname1

- Receiving contact email: surname1@hs-osnabrueck.de

- Receiving responsible first name: Name2 

- Receiving responsible last name: Surname2

- Receiving responsible email: surname2@hs-osnabrueck.de

- Sending contact first name: Anna

- Sending contact last name: Posadowska-Malarz

- Sending contact email: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

- Sending responsible first name: Imię1

- Sending responsible last name: Nazwisko1

- Sending responsible email: nazwisko1@upwr.edu.pl

Wybieramy wypełniony plik 

Excel do zainicjowania tworzenia 

OLA

Im więcej danych wpiszemy, tym 

więcej danych pojawi się w

pre-filled OLA 



Zainicjowanie tworzenia OLA – po wybraniu wypełnionego pliku Excel

Jeżeli wszystkie dane się 

zgadzają klikamy „Upload”



Stworzenie pre-filled (częściowo wypełnionego) OLA dla studentki



Mail systemowy informujący studentkę o czekającym w systemie OLA

Studentka powinna wejść na 

platformę OLA w celu 

dokończenia tworzenia OLA



Platforma OLA – logowanie



OLA – logowanie przez Google (wkrótce na UPWr będzie możliwe logowanie przez eduGAIN)

Logowanie przez 

Google



OLA – logowanie przez Google: wybór konta mailowego



OLA – konieczna rejestracja w MyAcademicID



OLA – rejestracja w MyAcademicID



Student sprawdza maila, aktywuje konto i wraca do OLA



OLA – student wypełnia dane w „My account” (po ponownym logowaniu)

Zgodnie z umową z 

uczelnią 

zagraniczną
EQF level 6: studia 

inżynierskie

EQF level 7: studia 

magisterskie

EQF level 8: studia 

doktoranckie



OLA – student przechodzi do edycji OLA

Należy wybrać 

„Edit”



OLA – student uzupełnia sekcję „Student Information” (częściowo wypełniona 

w „My account”)



OLA – student uzupełnia sekcję „Student Information”

Wszystkie pola z 

czerwonymi 

gwiazdkami muszą 

być wypełnione



OLA – student uzupełnia sekcję „Sending Institution Information” 

(wypełniona częściowo przez uczelnię)



OLA – student uzupełnia sekcję „Sending Institution Information” 

(wypełniona częściowo przez uczelnię)

Ta osoba podpisuje 

OLA i jest to właściwy 

dla kierunku 

prodziekan na UPWr

Ta osoba odpowiada 

za sprawy 

administracyjne

Jedyne puste pole 

konieczne do 

wypełnienia przez 

studenta



OLA – student uzupełnia sekcję „Sending Institution Information” 

(wypełniona częściowo przez uczelnię)



OLA – student uzupełnia sekcję „Receiving Institution Information” 

(wypełniona częściowo przez uczelnię)



Jedyne puste pole 

konieczne do 

wypełnienia przez 

studenta

Ta osoba podpisuje 

OLA na uczelni 

przyjmującej

Czasami Responsible i 

Contact Person to ta 

sama osoba

OLA – student uzupełnia sekcję „Receiving Institution Information” 

(wypełniona częściowo przez uczelnię)



OLA – student wypełnia sekcję „Proposed Mobility Programme”



Dodaj kursy wybrane z 

katalogu kursów 

uczelni przyjmującej

Dodaj kursy –

odpowiedniki na 

uczelni wysyłającej

OLA – student wypełnia sekcję „Proposed Mobility Programme”



Przykładowy kurs 

wybrany z katalogu 

kursów uczelni 

przyjmującej

W przypadku braku 

kodu kursu należy 

wstawić „-”

OLA – student wypełnia sekcję „Proposed Mobility Programme”



Przykładowy kurs 

wybrany z katalogu 

kursów UPWr (nazwy 

kursów mogą być 

wprowadzane po 

polsku i po angielsku)

OLA – student wypełnia sekcję „Proposed Mobility Programme”



OLA – student wypełnia sekcję „Virtual Components” (w przypadku realizacji 

kursów online poza fizyczną mobilnością)



OLA – student składa podpis w sekcji „Commitment”



OLA – student składa podpis w sekcji „Commitment”

OLA zostanie teraz wysłane 

do odpowiedniego 

prodziekana na UPWr, a 

następnie do uczelni 

przyjmującej



OLA – sprawdzanie statusu OLA

Na końcu OLA powinno 

zawierać 3 podpisy: 

studenta, osoby z uczelni 

wysyłającej, osoby z uczelni 

przyjmującej



www.upwr.edu.pl

Anna Posadowska-Malarz

Koordynator Uczelniany Erasmus+

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dział Współpracy z Zagranicą

ul. Norwida 25

50-375 Wrocław

Tel. +4871 320 52 87

Email: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

Dziękuję za uwagę!

mailto:anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

