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Συνδέοντας την ηλεκτρονική ταυτότητα 

με την κινητικότητα των φοιτητών

Δρ, Χαράλαμπος Μπράτσας

ΕΔΙΠ, Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ

Πρόεδρος το Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας

Επιστημονικός Υπεύθυνος MyAID



Το όραμα
Ψηφιακή ταυτότητα για την υποστήριξη της 

κινητικότητας των φοιτητών







14 επιστημονικοί εταίροι 
και κυβερνητικοί φορείς 
από όλη την Ευρώπη



Υπόβαθρο πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Κάρτας Φοιτητή θα επιτρέψει σε κάθε μαθητή
να αναγνωριστεί και να εγγραφεί εύκολα και με ασφάλεια ηλεκτρονικά σε
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός της Ευρώπης όταν μετακινείται
στο εξωτερικό για σπουδές, εξαλείφοντας την ανάγκη των διαδικασιών επί
τόπου εγγραφής χρησιμοποιώντας τα παραδοσιακά έγγραφα.

European Student Card Initiative





Το πρόβλημα



Οι διαδικασίες ψηφιοποίησης που σχετίζονται με την 
κινητικότητα των φοιτητών απαιτούν οι εμπλεκόμενες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες να γνωρίζουν:

ποιος συνδέεται 

από ποιο πανεπιστήμιο προέρχεται



Η λύση



Μια ψηφιακή υποδομή για ασφαλή και απρόσκοπτη ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Ευρώπη.

Ηλεκτρονική φοιτητική ταυτότητα που επιτρέπει την εύκολη 
αναγνώριση και πιστοποίηση σπουδαστών για την πρόσβαση 
τους σε φοιτητικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω μιας μόνο 

σύνδεσης.



Δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών υπηρεσιών χωρίς τη 
δημιουργία νέου λογαριασμού ή τη χρήση διαπιστευτηρίων της 

ηλεκτρονικής ταυτότητας περισσότερες από μία φορές. 



Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, κατά την επαλήθευση της ιδιότητας 
του φοιτητή, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες αυθεντικοποίησης ή 

δημιουργίας και διαχείρισης νέων λογαριασμών χρηστών.



Προσεχείς εφαρμογές – στο δικό σας ίδρυμα!

• Αυθεντικοποίηση eIDAS για την εγγραφή μελλοντικών φοιτητών στο 
ίδρυμά σας

• Σύνδεση σε διάφορες ηλεκτρονικές εφαρμογές με άμεση 
εξουσιοδότηση: LMS, πλατφόρμες στέγασης, εφαρμογές για κινητά 
κ.λπ.

• Αποτελεσματική μεταφορά διαπιστευτηρίων και πιστοποιητικών

>> ιδίως στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου!



Πώς φτάσαμε ως εδώ;



Υιοθετώντας το
European Student Identifier (ESI)

Ενιαία αναγνώριση των μαθητών για την προώθηση
της εύκολης πρόσβασης σε υπηρεσίες



Χτίζοντας μια γέφυρα μεταξύ
eduGAIN και eIDAS

Συνδέοντας λογαριασμούς πολιτών και φοιτητών



Υλοποιώντας το
MyAcademicID

διακομιστή μεσολάβησης αυθεντικοποίησης

Εύκολη πρόσβαση σε υπάρχοντες λογαριασμούς χρηστών 
κατά τον έλεγχο ταυτότητας σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες



Πηγές

Αρχιτεκτονική 
σχεδιαγράμματος: link. 

Προδιαγραφές ESI: link. 

Οδηγίες για σύνδεση 
στο eduGAIN: link. 

Παραδείγματα χρήσης: 
Online Learning 
Agreement I PhD Hub.

https://www.myacademic-id.eu/images/MyAID_Blueprint_Architecture_Final.pdf
https://wiki.geant.org/display/SM/European+Student+Identifier
https://www.myacademic-id.eu/images/MyAID_Guidelines-eduGAIN_Final.pdf
https://www.learning-agreement.eu/start/
http://phdhub.eu/
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Ευχαριστούμε
για την προσοχή σας!

www.myacademicid.eu
contact@uni-foundation.eu

http://www.myacademicid.eu/
mailto:contact@uni-foundation.eu

