Europass
DLA
RZEMIOSŁA

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej. Został ustanowiony
decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia
15 grudnia 2004 r. W Polsce funkcjonuje od 1 stycznia 2005 r.
Europass ułatwia obywatelom Europy, w sposób jasny i zrozumiały, prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Przyczynia się do poprawy sytuacji obywateli na europejskim rynku pracy, stwarza nowe możliwości kształcenia
i zdobywania doświadczeń za granicą, wpływa na zwiększenie
konkurencyjności firm w międzynarodowym obszarze
gospodarczym.
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).

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
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Chcesz napisać swój życiorys?
Wykorzystaj gotowy formularz Europass – CV
ułatwi, piszącym po raz pierwszy życiorys w formule CV,
zebranie i wyeksponowanie istotnych osiągnięć z obszaru edukacji i doświadczenia zawodowego,
umożliwi pełną prezentację umiejętności i kompetencji zdobytych
m.in.w szkole, pracy, na szkoleniach, stażach i praktykach,
podkreśli mocne strony posiadacza CV,
wyrówna szanse polskich obywateli na europejskim, i nie tylko,
rynku pracy.

Formularz oraz aplikacja on-line do wypełniania Europass – CV,
wraz z precyzyjną instrukcją, są dostępne bezpłatnie, we wszystkich językach UE na stronie:
http://europass.cedefop.europa.eu.

Chcesz zaprezentować swoją
znajomość języków obcych?
Wykorzystaj gotowy formularz Europass – Paszport Językowy
ułatwi samoocenę umiejętności językowych,
określi precyzyjnie poziom znajomości języków obcych,
umożliwi prezentację umiejętności językowych, zarówno
potwierdzonych certyfikatem, jak też nabytych poprzez własne
doświadczenie,
ułatwi pracodawcy dokonanie oceny kompetencji językowych
kandydata do pracy.

Formularz Europass – Paszport Językowy, jest dostępny
bezpłatnie, na stronie http://europass.cedefop.europa.eu we
wszystkich językach UE. Dokument wypełniany jest samodzielnie,
zgodnie z instrukcją.

Jedziesz na szkolenie lub wysyłasz
pracownika na staż lub praktykę
za graniczną?

Chcesz wykorzystać za granicą
świadectwo czeladnicze
lub dyplom mistrzowski?

Skorzystaj z Europass – Mobilność

Skorzystaj z Europass - Suplement do Świadectwa
Czeladniczego lub Europass – Suplement
do Dyplomu Mistrzowskiego

potwierdzi okres kształcenia, stażu lub praktyki zawodowej zrealizowanej, w ramach wyjazdu zorganizowanego w innym kraju,
udokumentuje zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych za granicą.

Europass - Mobilność wydawany jest bezpłatnie, w języku polskim
i obcym przez instytucję wysyłającą (np. szkołę, izbę rzemieślniczą,
placówkę oświatową), i potwierdzany przez Krajowe Centrum
Europass. Otrzymać go może każda osoba, niezależnie od wieku,
poziomu wykształcenia, statusu zawodowego podejmująca naukę
za granicą.

Skończyłeś studia?

ułatwi posługiwanie się świadectwem/dyplomem na obszarze
UE oraz na terenie innych krajów,
umożliwi przedstawienie umiejętności zawodowych uzyskanych i potwierdzonych w wyniku zdanego egzaminu,
wskaże do wykonywania jakich zawodów posiadacz dokumentu jest przygotowany,
ułatwi pracodawcy lub zagranicznej instytucji przyjmującej
dokument zrozumienie jego znaczenia,
wzmocni prestiż firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego oraz Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego wydaje Izba
Rzemieślnicza osobie, która posiada odpowiednio Świadectwo
Czeladnicze lub Dyplom Mistrzowski

Skorzystaj z Europass - Suplement do Dyplomu
ułatwi posługiwanie się dyplomem szkoły wyższej w obszarze UE
oraz na terenie innych krajów,
umożliwi przedstawienie profilu umiejętności uzyskanych w toku
studiów,
określi poziomo, treść i status ukończonych studiów,
ułatwi pracodawcy lub zagranicznej instytucji przyjmującej dokument zrozumienie jego znaczenia,
wzmocni prestiż firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Europass – Suplement do Dyplomu wydaje uczelnia wyższa
wraz z dyplomem ukończonych studiów od stycznia 2005 r.

Suplement jest wydawany bezpłatnie od 2013 roku przez Izby
Rzemieślnicze na wniosek posiadacza dyplomu lub świadectwa
w języku polskim oraz na życzenie w języku angielskim. Adresy
Izb Rzemieślniczych www.zrp.pl

Jeśli nie posiadasz, albo twoi pracownicy nie mają dokumentów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a tym samym nie można
uzyskać Europassu – Suplement do dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe - zgłoś się lub skieruj swoich pracowników
do Izby Rzemieślniczej na egzamin czeladniczy lub mistrzowski.

Wydawanie suplementu koordynuje Związek
Rzemiosła Polskiego.
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www.europass.org.pl
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