
Co je ESC - Evropská studentská karta?
ESC není novou kartou, ale vaši tradiční kartou
doplněnou o prvky evropské identity.

Šest partnerů aliance EDUC - European Digital UniverCity - tvoří vzájemně
propojenou tzv. evropskou univerzitu se studenty, výzkumníky i
administrativními pracovníky, kteří se vzdělávají, pracují a provádějí
výzkum na univerzitách v Cagliari, Paris-Nanterre, Pécsi, Postupimi,
Rennes 1 nebo na Masarykově univerzitě.

Tyto univerzity EDUC aliance se podílely na společné implementaci ESC
karet, abyste mohli jako student využívat výhod, které evropská
studentská karta nabízi na EDUC institucích a také ve zbytku Evropy
během vaší mobility.



Masarykova univerzita

Požádat o novou kartu přes Obchodní centrum MU nebo fakultní studijní
oddělení
Bude vám přidělen Evropský studentský identifikátor (ESI) a vaše karta
bude mít přiděleno číslo, tzv. ESCN.
Udělíte souhlas s využitím osobních údajů na ESC platformě
prostřednictvím IS MU (Soukromí --> Správa soukromí --> ESC).
Vyzvednete si kartu na studijním oddělení během 3-4 dní.
Další využití karty naleznete pod QR kódem níže: 

Jakožto student Masarykovy univerzity vám bude vydána karta s ESC prvky,
abyste mohli využít výhod, které karta nabízí na dalších evropských
univerzitách.

Jak získat a používat Evropskou studentskou kartu?
1.

2.

3.

4.
5.

Zásada: váš status studenta bude uznán
kdekoliv v Evopě

Jednotná grafická identita díky evropskému hologramu na studentské
kartě, která umožňuje rychlou vizuální kontrolu.
Evropský studentský identifikátor (ESI), který identifikuje studenta napříč
přihláškami a službami díky evropské digitální platformě.
QR kód, kterým je možné studentský status a jeho platnost ověřit chytrým
telefonem nebo čtečkou. 

Účelem studentské karty vždy bylo umožnit ověření statusu studenta. V
posledních letech většina studentských karet umožnila také přístup k dalším
službám. Skrz ESC je nyní možné nejen ověřit identitu, ale také získat přístup
k službám bez nutnosti registrace a zisku nové studentské karty během vaší
mobility.

Po zkušební fázi, která představuje první krok, by karta měla umožnit
registraci v univerzitních knihovnách a využít jejích služeb (půjčování knih,
elektronické zdroje, Wi-Fi, tisk apod.) na kampusech EDUC aliance.

czs.muni.cz/cs/partneri/mezinarodni-spoluprace/projektova-spoluprace#educards


