EUROPASS

Lépj előre!

» MI AZ AZ EUROPASS?
Az Europass egy olyan ingyenes, személyes eszköz- és információs tár,
amely segítséget nyújt a tudatos karriertervezésben, szolgáltatásaival
pedig megismerhetővé teszi az egyén szaktudását, végzettségét,
nyelvtudását, szakmai tapasztalatait, ezzel is segítve az Európai Unión
belüli tanulmányi és munkavállalási mobilitást.
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» ISMERD MEG AZ EUROPASS SZOLGÁLTATÁSAIT!
AZ EUROPASS PORTÁL
Az Europass portál olyan ingyenesen elérhető online eszközöket és információkat kínál, melyek az segítenek az egyéni készségek és képesítések bemutatásában
és azok megértésében Európa-szerte. Mit tartalmaz?
1. SZEMÉLYRE SZABOTT PORTFÓLIÓ
A személyre szabott portfólió az ingyenes regisztráció után lehetővé teszi a saját
profil elkészítését, feltüntetve a készségeket, képességeket és a szakmai tudást. Ezen
készségek alapján összeállítható az önéletrajz, motivációs levél is. Emellett a saját dokumentumtárban biztonságosan tárolható minden bizonyítvány, oklevél. A portfóliónak köszönhetően megismerhetőek a legújabb álláslehetőségek és kurzusok Európa-szerte.
2. MUNKALEHETŐSÉGEK EURÓPÁBAN
Az Europass portál része egy olyan beépített keresőfunkció, mellyel Európán belül,
országok és kulcsszavak megadásával a felhasználó megbízható, személyre szabott
állásajánlatokat találhat. A személyes portfólió lehetővé teszi az álláskereséshez szükséges összes dokumentum egy helyen való tárolását, míg a dokumentumok segítik
kiemelni az egyén készségeit, képesítéseit.
3. TANULÁSI LEHETŐSÉGEK EURÓPÁBAN
Olyan beépített keresőfunkció, mellyel Európán belül, országok és kulcsszavak megadásával a felhasználó megbízható tanulmányi/képzési lehetőségeket találhat. Az érdeklődési körök és készségek megadásával személyre szabott javaslatok is kaphatók.
4. INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS
Az Europass portál megbízható információkkal látja el azokat, akik egy másik európai
országban szeretnének tanulni vagy dolgozni. Az Europass segít tanfolyamokat, állásokat vagy a képesítések elismertetésével és validálásával kapcsolatos útmutatást és
támogatást találni az adott tagországokban.

EUROPASS ÖNÉLETRAJZ
Célja, hogy megkönnyítse egy áttekinthető és rendszerezett önéletrajz írását. Ez a
nemzetközi és rugalmas önéletrajz, a tanulmányok és a szakmai tapasztalatok mellett lehetőséget ad a különböző készségek bemutatására is. 29 nyelven tölthető ki az
Europass portálon, ahol több mintasablon közül is választhatnak a felhasználók
WWW.EUROPASS.EU

EUROPASS MOTIVÁCIÓS LEVÉL
A motivációs levél mind állásra, mind pedig ösztöndíjra jelentkezők pályázati anyagának kihagyhatatlan eleme. Az Europass motivációs levél a szöveg megírásában teljesen szabad kezet ad, miközben a formai és tartalmi követelmények betartásában
nagy segítséget nyújt. Jól bevált mondatkezdéseket, szófordulatokat is ajánl, ezzel is
támogatva a sikeres pályázati anyag elkészítését. Az Europass portálon 29 nyelven
készíthető el.

EUROPASS OKLEVÉLMELLÉKLET
Az oklevelek és diplomák mellékleteként leírja a tulajdonosa által folytatott és sikeresen lezárt tanulmányok tartalmát, jellegét és szintjét. A képzésről tárgyilagos információt adva járul hozzá a különböző országokban szerzett diplomák összehasonlíthatóságához és elismeréséhez. A dokumentumot a vizsgáztató intézmények bocsátják ki.

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ
Az OKJ-s szakképzésben szerzett képesítés, illetve bizonyítvány kiegészítőjeként tartalmazza a képesítéssel rendelkező sikeresen lezárt tanulmányai pontos tartalmát,
jellegét, szintjét, a betölthető foglalkozások körét. Célja, hogy tárgyilagos információt
adva hozzájáruljon a különböző országokban szerzett szakképesítések átláthatóságához és elismeréséhez. A dokumentumot a vizsgáztató intézmények bocsátják ki.

EUROPASS MOBILITÁSI IGAZOLVÁNY
A szervezett mobilitási programok (pl. Erasmus+ program) során elsajátított tudás,
készségek és kompetenciák igazolására szolgáló dokumentum. Célja, hogy bemutassa a mobilitás eredményeit és az elsajátított kompetenciákat. A tanulmányi típusú programok során az elvégzett kurzusok és megszerzett érdemjegyek igazolására
szolgál. A szakmai gyakorlat típusú programok esetében pedig a megszerzett munkatapasztalatok és elsajátított készségek bemutatásához járul hozzá. A dokumentum
kiállítása a szakképzési szakmai gyakorlat esetében a küldő intézmény feladata. Kiállításáról az europass.hu holnapon lehet tájékozódni.
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