Europass
Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu
obywatelowi Unii lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności
zawodowych na obszarze całej Europy.
Europass ustanowiony został decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia 2004 r.
Europass stworzony został w celu wsparcia pracodawców w lepszej
ocenie kandydatów do pracy i umożliwienia porównania kwalifikacji
kandydatów pochodzących z różnych krajów Unii Europejskiej.
Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej
samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).
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W skład Europass wchodzą następujące, mogące funkcjonować
samodzielnie, dokumenty:
Europass – CV
Europass – Paszport Językowy
Europass – Suplement do Dyplomu
Europass – dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego
Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego
Kwalifikacje Zawodowe
Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego
Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego
Europass – Mobilność

Wejdź na
www.europass.org.pl

Krajowe Centrum Europass
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: 022 46-31-000
e-mail: europass@frse.org.pl
www.europass.org.pl
Portal Europass administrowany przez
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia
Zawodowego (Cedefop)
http://europass.cedefop.europa.eu
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Europass – CV

Europass – Mobilność

To standardowy formularz życiorysu, który:

To dokument prezentujący zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkoleń, praktyk i staży zagranicznych, który:

w przejrzysty sposób prezentuje wykształcenie, umiejętności,
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata do pracy,
wskazuje gdzie i w jaki sposób posiadana przez kandydata
wiedza i umiejętności były wykorzystywane,
umożliwia pracodawcy porównanie kwalifikacji kandydatów
pochodzących z różnych krajów UE.

Aplikacja on-line do wypełnienia Europass – CV wraz
z precyzyjną instrukcją dostępna jest bezpłatnie na stronie
http://europass.cedefop.europa.eu we wszystkich językach UE.

Europass – Paszport Językowy

potwierdza okresy nauki i praktycznej nauki zawodu realizowanej zagranicą po 01.01.2005 r. w ramach wyjazdu zorganizowanego,
ułatwia pracodawcy ocenę umiejętności, kwalifikacji lub
poziom wiedzy zdobytej za granicą przez posiadacza
dokumentu,
dostępny jest dla każdej osoby podejmującej naukę za granicą,
niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu
zawodowego.

Dokumenty te:
są źródłem informacji o profilu umiejętności, jaki posiada osoba
legitymująca się odpowiednim dokumentem potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe,
ułatwia pracodawcy zrozumienie znaczenia dokumentu kwalifikacyjnego,
wzmacnia prestiż firmy na rynku krajowym i międzynarodowym,
wskazuje zawody dostępne dla posiadacza dokumentu.

Europass – Mobilność jest potwierdzany przez Krajowe
Centrum Europass na wniosek organizacji wysyłającej
beneficjenta.

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego
Kwalifikacje Zawodowe wydawany jest przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne osobie, która zdała stosowne egzaminy
potwierdzające kwalifikacje zawodowe i uzyskała Dyplom
Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe.

To dokument prezentujący stopień znajomości języków zgodnie
z jednolitymi kryteriami przyjętymi na obszarze całej UE, który:
ułatwia pracodawcy dokonanie oceny kompetencji językowych
kandydata do pracy,
umożliwia posiadaczowi dokonanie samooceny znajomości
danego języka,
określa precyzyjnie poziom znajomości poszczególnych
języków.

Europass – Paszport Językowy wraz z instrukcją wypełnienia
i tabelą samooceny dostępny jest bezpłatnie na stronie
http://europass.cedefop.europa.eu we wszystkich językach
Unii Europejskiej.

Europass – dokumenty dla
absolwentów
kształcenia zawodowego

Europass – Suplement
do Dyplomu szkoły wyższej
To dokument opisujący zdobytą wiedzę i kompetencje uzyskane
przez posiadacza dyplomu w toku studiów.
Suplement:
ułatwia pracodawcy zrozumienie zakresu wiedzy i kompetencji
zdobytych przez posiadacza dokumentu,
określa poziom, treść i status studiów ukończonych przez
posiadacza dyplomu,
prezentuje szczególne osiągnięcia właściciela dokumentu,
informuje o uprawnieniach zawodowych posiadacza dyplomu.

Europass – Suplement do Dyplomu wydawany jest od dnia
01.01.2005 r. przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów. Wzór dokumentu dostępny jest na stronie
internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl

Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego wystawiany jest przez Izby Rzemieślnicze osobie, która zdała egzamin
czeladniczy i uzyskała Świadectwo Czeladnicze.

Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego
wystawiany jest przez Izby Rzemieślnicze osobie, która zdała
egzamin mistrzowski i uzyskała Dyplom Mistrzowski.

Skieruj swoich pracowników na egzamin zawodowy dzięki czemu
Twoja firma będzie wzmocniona o wykwalifikowane kadry.

Szukasz informacji?
Wejdź na
www.europass.org.pl

