TÁJÉKOZTATÓ AZ EUROPASS DOKUMENTUMOKRÓL

Mi az Europass?
Az Europass dokumentumok Európában egységes formátumban teszik összehasonlíthatóvá, megismerhetővé az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai tapasztalatait. A hivatalos oklevelek, bizonyítványok kiegészítéseként részletesen
tájékoztatnak, információt adnak a hazai és külföldi képzésekről, a képzést és kompetenciákat érintő változásokról, valamint a
külföldön megszerzett képesítésekről.
Céljuk kettős: egyrészt segítik a végzettségek elismertetését, ha a pályázó más országban tanult, mint ahol dolgozni vagy
tanulni szeretne, másrészt megkönnyítik a munka- és tanulmányi felvételizés/felvételiztetés folyamatát azáltal, hogy a pályázó
egy tartalmas és átlátható pályázati anyagot adhat be.
Az öt dokumentumból álló Europass dokumentumcsalád segítségével átláthatóvá válik, hogy tulajdonosa mit tanult, milyen
eredménnyel, milyen készségeket sajátított el és milyen munkatapasztalattal rendelkezik. A képző intézmények és a munkaadók
így könnyen értelmezhetik a különböző országokból származó diplomákat, bizonyítványokat és szakképesítéseket.
Kiknek ajánljuk az Europasst?
• Munkakeresőknek,
• Tanulni vágyóknak,
• Olyanoknak, akik itthon tanultak és külföldre készülnek,
• Olyanoknak, akik külföldön tanultak, de itthon szeretnének tanulni, dolgozni,
• Szakmai gyakorlatot végzőknek és
• Munkáltatóknak.
Europass önéletrajz
Célja, hogy megkönnyítse egy áttekinthető és rendszerezett önéletrajz írását. A 26 nyelvű CV-varázslóval készült önéletrajz
további előnye, hogy leegyszerűsíti a jelentkezést az álláskereső adatbázisokba. Ez a nemzetközi önéletrajz egy rugalmas formanyomtatvány, amely a megszokott önéletrajzi formátumot követi, kiegészítve azt további információk lehetőségével. A CVvarázsló a www.europass.hu oldalon érhető el.
Europass nyelvi útlevél
Európában egységes formában, valamint kód- és szintrendszerben mutatja be a nyelvtudást és tapasztalatokat. Tulajdonosa egy
önértékelési táblázat segítségével tölti ki aktuális gyakorlati tudása alapján a nyomtatványt, amely a www.europass.hu oldalról
tölthető ki 26 nyelven.
Europass oklevélmelléklet
Célja, hogy tárgyszerű információt adva hozzájáruljon a különböző országokban szerzett diplomák átláthatóságához és elismeréséhez. Azért készül, hogy – az oklevél mellékleteként – leírja a szakképzettség megszerzője által folytatott és sikeresen lezárt
tanulmányok tartalmát, jellegét, szintjét. A dokumentumot a vizsgáztató intézmények bocsátják ki.
Europass bizonyítvány-kiegészítő
Célja, hogy tárgyszerű információt adva hozzájáruljon a különböző országokban szerzett szakképesítések átláthatóságához és
elismeréséhez. Azért készül, hogy a képesítés, illetve bizonyítvány kiegészítőjeként leírja a képesítéssel rendelkező sikeresen lezárt
tanulmányai pontos tartalmát, jellegét, szintjét, a betölthető foglalkozások körét. A dokumentumot a vizsgáztató intézmények
bocsátják ki.
Europass mobilitási igazolvány
Az EU vagy EFTA országokban lezajlott mobilitási programok során megszerzett munkatapasztalatok és elsajátított készségek
vagy az elvégzett kurzusok és megszerzett érdemjegyek igazolására szolgáló dokumentum. Az igazolvány elsősorban az Európai
Bizottság oktatási és képzési programjainak (Egész életen át tartó tanulás program alprogramjai:Leonardo da Vinci, Erasmus és
Comenius, illetve a Fiatalok Lendületben Program, Európai Önkéntes Szolgálat alprogramjának keretében megvalósuló/megvalósult kiutazások esetében állítható ki. A dokumentum kiállítása a küldő intézmény feladata. A dokumentum kiállítható nem uniós
programok esetében is, amennyiben a mobilitás a két intézmény (magyar küldő, külföldi fogadó) megállapodásán alapul.
»» További információk: www.europass.hu

Tempus Közalapítvány l Pályázatok l Képzések l Tudásközpont
Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31. | Levelezési cím: 1438 Budapest 70, Pf. 508.
Infóvonal: (1) 237 1320 | E-mail: info@tpf.hu | Internet: www.tka.hu www.oktataskepzes.tka.hu

