
193 jednostkowych odpowiedzi 

(215 odpowiedzi łącznie z dublami; przypuszczenie: ankietę wypełnił informatyk 

i koordynator -> w wielu przypadkach sprzeczne informacje)

Pytanie 1: 

Czy uczelnia korzysta z miejskiej akademickiej

sieci komputerowej?

PODSUMOWANIE ANKIETY (1)

TAK
84NIE

109



Pytanie 2: 

Czy uczelnia zamierza przystąpić

do eduGAIN za pośrednictwem 

PIONIER.Id?

TAK
47

NIE
14

NIE WIEM
132

PODSUMOWANIE ANKIETY (2)



Pytanie 3: 

Czy uczelnia aktywnie korzysta

z Dashboard?

Stan na 01.03.2021

Konto w Dashboard -185 HEIs

EWP bezpośrednio - 79 HEIs

(z czego 78 ma równocześnie 

konto w Dashboard!!!)

TAK
66

NIE
127

PODSUMOWANIE ANKIETY (3)



Pytanie 4: 

Do czego uczelnia wykorzystuje Dashboard?

(na podstawie 66 odpowiedzi twierdzących na poprzednie pytanie)

PODSUMOWANIE ANKIETY (4)

37

42
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Pytanie 5: 

Czy uczelnia wymienia w elektroniczny sposób LA?

(na podstawie 155 odpowiedzi z instytucji, które nie korzystają z Dashboard 

lub wykorzystują Dashboard do IIA, a nie OLA)

PODSUMOWANIE ANKIETY (5)

72

83
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Wysyłanie skanu LA/IIA e-mailem 

nie jest elektroniczną wymianą 

dokumentu w rozumieniu EWP!

PODSUMOWANIE ANKIETY (6)



ESI – Erasmus Student Identifier – obowiązkowy dla każdego studenta (generowanie 

dla studenta wyjeżdżającego i przechowywanie dla studenta przyjeżdżającego)

ESCI – Erasmus Student Card Initiative – kompleksowe rozwiązanie umożliwiające 

studentowi po zalogowaniu i uwierzytelnieniu dostęp do szeregu usług cyfrowych, 
dokumentów i informacji

IIA – Inter-Insititutional Agreement – tylko w formie elektronicznej od czerwca 2021 r. 

(wyjątek UK)

OLA – Online Learning Agreement – w formie elektronicznej od czerwca 2021 r.; od 

roku akademickiego 2022/23 wszyscy studenci wyjeżdżający na studia, niezależnie od 
umowy, w ramach której wyjeżdżają, muszą mieć LA w wersji elektronicznej

WAŻNE SKRÓTY I DATY



Erasmus goes digital 2021
(na podstawie prezentacji EUF, 02.03.2021)

• Erasmus+ App – kwiecień 2021

• Renewing IIA – maj 2021

• Exchanging LA – maj 2021

• Applications & nominations through E+App –

październik 2021

KOLEJNE WEBINARIA



Podłączenie do EWP
(na podstawie prezentacji EUF, 02.03.2021)

PODSUMOWANIE WEBINARIUM (1)

własny system 
(23 HEIs wg ankiety)

dostawca zewnętrzny 
(69 HEIs wg ankiety)

brak systemu 
(101 HEIs wg ankiety)

dostosowanie systemu i 

podłączenie bezpośrednio 

do sieci EWP

dostosowanie systemu i 

podłączenie bezpośrednio 

do sieci EWP

Dashboard

Uczelnie, które posiadają własny system informatyczny obejmujący moduł zarządzania

mobilnością lub korzystają z systemu informatycznego dostarczonego przez dostawcę

zewnętrznego nie powinny docelowo korzystać z Dashboard!

185 kont 

w Dashboard

79 podłączonych 

bezpośrednio do 

EWP



Uwierzytelnianie i identyfikacja
(na podstawie prezentacji EUF, 02.03.2021)

PODSUMOWANIE WEBINARIUM (2)

własny system

dostawca 

zewnętrzny (np. 

PCG Akademia)

Dashboard

EWP ESI ESI ESI

Erasmus+ App eduGAIN eduGAIN eduGAIN

OLA nie dotyczy nie dotyczy eduGAIN



eduGAIN…tak, czy nie?
• Jeśli uczelnia korzysta z Dashboard to jej studenci, aby wypełnić LA będą musieli się 

logować do OLA                    uwierzytelnienie przez eduGAIN
• Jeśli uczelnia korzysta z własnego systemu lub z systemu dostarczanego przez 

zewnętrznego dostawcę (np. USOS, Akademus, PCG Akademia, itp.) studenci mogą 

wypełniać OLA w macierzystym systemie korzystając z lokalnych metod 

uwierzytelniania eduGAIN

ALE
Niezależnie od tego, gdzie student wypełnia LA, aby mógł skorzystać z innych usług, 

jakie są/będą oferowane po uwierzytelnieniu w eduGAIN, np. z Erasmus+ App

eduGAIN jest konieczne

PODSUMOWANIE WEBINARIUM (3)



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


