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Τρέχουσες περιπτώσεις χρήσης 

https://www.learning-agreement.eu/
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Τρέχουσες περιπτώσεις χρήσης 

https://phdhub.eu/


Μελλοντικές περιπτώσεις χρήσης – μπείτε κι 
εσείς στο παιχνίδι! 

• Ταυτοποίηση μέσω eIDAS για την εγγραφή μελλοντικών φοιτητών 
στο ίδρυμά σας 

• Είσοδος (Sign-on) σε διάφορες ηλεκτρονικές εφαρμογές με άμεση 
εξουσιοδότηση: LMS, πλατφόρμες στέγασης, εφαρμογές κινητών 
τηλεφώνων κλπ. 

• Αποτελεσματική μεταφορά πιστοποιήσεων και πιστοποιητικών 

 

>> Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια»! 



Μελλοντικές περιπτώσεις χρήσης 

https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/
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Μελλοντικές περιπτώσεις χρήσης 

Combined Approach with 
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Μελλοντικές περιπτώσεις χρήσης 

European Student Service 
Infrastructure (EDSSI) 



Μελλοντικές περιπτώσεις χρήσης 



• Θα κάνει την εγγραφή του σε ένα 
ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης 
χρησιμοποιώντας το eIDAS 
• Το ίδρυμα θα έχει άμεση πρόσβαση σε 

προσωπικά στοιχεία πολίτη του φοιτητή 
(όνομα, επίθετο, κλπ) 

Στο μέλλον, ο φοιτητής 
Χ… 



• Θα υποβάλλει αίτηση για να 
μετακινηθεί στο εξωτερικό μέσω του 
E+ App χρησιμοποιώντας το eduGAIN 
για να ταυτοποιηθεί 

• Το App θα λαμβάνει άμεσα τα 
ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του 
(ίδρυμα προέλευσης, ESI, κλπ) 

Στο μέλλον, ο φοιτητής 
Χ… 



Στο μέλλον, ο φοιτητής 
Χ… 

• Θα καλείτε να ετοιμάσει και να 
υπογράψει τη Συμφωνία Μάθησης 
μέσω του learning-agreement.eu 

• Η πλατφόρμα γνωρίζει αμέσως 
ποιος είναι ο φοιτητής Χ χάρη στο 
ESI 



Στο μέλλον, ο φοιτητής 
Χ… 

• Θα προσκαλείται να εγγραφεί για 
θέματα στέγασης στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ιδρύματος υποδοχής 
• Το ίδρυμα υποδοχής θα γνωρίζει 

αμέσως ότι ο φοιτητής Χ είναι ένας 
εισερχόμενος φοιτητής χάρη στο ESI 



Στο μέλλον, ο φοιτητής 
Χ… 

• Θα έχει πρόσβαση στο Σύστημα 
διαχείρισης μάθησης (LMS) ενός 
συνεργαζόμενου ιδρύματος 
χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό του 
λογαριασμό 
• Η εξουσιοδότηση θα είναι δυνατή χάρη 

στην ταυτοποίηση 

• Θα λαμβάνει αυτόματα την 
πιστοποίηση εκμάθησης στο 
«Φοιτητολόγιο» του ιδρύματός του 
• Η μεταφορά θα είναι εφικτή χάρη στο 

ESI 



Στο μέλλον, ο φοιτητής 
Χ… 

• Θα λαμβάνει την Αναλυτική του 
Βαθμολογία μέσω του Δικτύου 
Erasmus Without Paper 

• Χάρη στο ESI η αναλυτική 
βαθμολογία θα είναι διαθέσιμη 
και στο E+ App 



Επόμενα 
βήματα  
1/3 

Βεβαιωθείτε ότι το ίδρυμά σας είναι μέλος του eduGAIN 

A. Αν ναι, μπορείτε να περάσετε κατευθείαν στο επόμενο βήμα  

B. Αν όχι, σκεφτείτε να ενταχθείτε στο eduGAIN 

C. Αν το σημείο Β δεν είναι εφικτό, προτείνουμε την αναζήτηση 
κάποιας εναλλακτικής 



Επόμενα βήματα 2/3 

Υιοθέτηση του European Student Identifier για τους 
φοιτητές σας 

A. Ελέγξτε τις προδιαγραφές του ESI  

B. Διαθέστε τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα 
μέσω eduGAIN 

https://wiki.geant.org/display/SM/European+Student+Identifier
https://wiki.geant.org/display/SM/European+Student+Identifier
https://www.myacademic-id.eu/images/MyAID_Guidelines-eduGAIN_Final.pdf
https://www.myacademic-id.eu/images/MyAID_Guidelines-eduGAIN_Final.pdf
https://www.myacademic-id.eu/images/MyAID_Guidelines-eduGAIN_Final.pdf


Επόμενα 
βήματα 
3/3 

Συντονισμός της διαδικασίας υλοποίησης σε ιδρυματικό επίπεδο 

A. Γραφεία Erasmus/Διεθνών Σχέσεων για τις περιπτώσεις χρήσης που 
εντάσσονται στην Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Φοιτητική 
Κάρτα 

B. Ανάλυση νέων περιπτώσεων χρήσης στο πλαίσιο επίτευξης των 
στόχων διεθνοποίησης του ιδρύματός σας (Πρωτοβουλίες 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων κλπ) 

  



Για τους 
χρήστες 

της 
European 

Student 
Card 

• Διατηρούνται οι αρχικές 
προδιαγραφές του ESI  

• Ο κάτοχος του ESC-R θα 
ενημερώσει τους χρήστες όταν 
αυτές οι προδιαγραφές 
εναρμονιστούν 

• Σε επίπεδο υλοποίησης (συνήθως) 
δεν συνδέονται τα ίδια 
πληροφοριακά συστήματα 



Πηγές 

Αρχιτεκτονική 
προτεινόμενης λύσης: 
εδώ  

Προδιαγραφές ESI: εδώ  

Οδηγίες σύνδεσης με το 
eduGAIN: εδώ  

Τρέχουσες περιπτώσεις 
χρήσεις: 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://wiki.geant.org/display/SM/European+Student+Identifier
https://www.myacademic-id.eu/images/MyAID_Guidelines-eduGAIN_Final.pdf
https://www.myacademic-id.eu/images/MyAID_Guidelines-eduGAIN_Final.pdf
https://www.learning-agreement.eu/start/
https://www.learning-agreement.eu/start/
http://phdhub.eu/


Agreement number: INEA/CEF/ICT/A20128/1633245 Action No: 2018-EU-IA-0036 

Σας ευχαριστώ! 

www.myacademicid.eu 
eurep-projects@auth.gr  

 

http://www.myacademicid.eu/

