Czym jest Europass?

Dzięki serwisowi Europass można w jednym miejscu zapisywać informacje o swoim
doświadczeniu

zawodowym,

wolontariacie,

osiągnięciach

naukowych,

nagrodach

i publikacjach. Użytkownicy platformy mogą utworzyć profil, wygenerować CV lub list
motywacyjny w wybranym formacie, a całość można zachować w bibliotece dokumentów.
Nowe technologie portalu dają możliwość sprawdzenia poziomu umiejętności cyfrowych.
Z Europass w profesjonalny sposób zaprezentujesz swoje kwalifikacje pracodawcom.
Na Profilu Europass znajdziesz oferty pracy, kursów, informacje o nauce i studiach oraz wiele
innych

sposobów

na

rozwój

swojego

potencjału

zawodowego.

Utworzenie serwisu Europass było inicjatywą Komisji Europejskiej, dlatego można z niego
korzystać całkowicie bezpłatnie.
Profil Europass został stworzony z myślą o regularnym uzupełnianiu w miarę rozwijania swojej
kariery. Dzięki niemu możesz stworzyć kompilację całej edukacji (formalnej i nieformalnej), a z
czasem uzupełniać ją o nowej pozycje.
Dla kogo jest profil Europass?
Profil Europass jest dla każdej osoby, która chce świadomie i skutecznie zarządzać
zgromadzonym przez siebie kapitałem intelektualnym oraz doświadczeniem zawodowym. Jest
wygodnym narzędziem dla kandydatów zdobywających kwalifikacje na studiach, podczas
udziału w kursach oraz szkoleniach. Pomoże też osobom pragnącym rozwijać swoją karierę
znaleźć ciekawe oferty i dokonać przemyślanych wyborów zawodowych.
W jakich sytuacjach może się przydać profil Europass?
Profil Europass pomaga stworzyć spójny i zrozumiały obraz twojego dotychczasowego
doświadczenia – zarówno w zakresie odbytych szkoleń i kursów, jak i kariery zawodowej. Jest
to wygodne rozwiązanie zarówno dla osób szukających dalszych możliwości w zakresie
edukacji, jak i przy każdej kolejnej zmianie pracy oraz szukaniu nowych wyzwań zawodowych.

W skład Europass wchodzą:
▸Profil Europass
▸Kreator CV
▸Kreator listu motywacyjnego
▸Europass – Mobilność
▸Europass – Suplement do Dyplomu
▸Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
▸Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego i Świadectwa Czeladniczego

Europass – Mobilność
Dokument służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju
europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek
kształcenia). Dokument można utworzyć za pośrednictwem systemu Europass Mobilność OnLine (EMOL- https://emol.frse.org.pl).
W dokumencie należy wpisać odbyte na zagranicznych uczelniach, kursy, warsztaty, seminaria,
konferencje, udział w zajęciach organizowanych przez placówki partnerskie, praktykę lub staż
zawodowy oraz informacje o doświadczeniu zdobytym w ramach wolontariatów.
Kto przygotowuje ten dokument?
Instytucją wydającą dokument jest instytucja wysyłająca osobę na staż/praktykę/okres nauki za
granicę. Strona wysyłająca oraz strona przyjmująca we współpracy (i w uzgodnionym między
sobą języku) wypełniają dokument.
W przypadku chęci skorzystania z opcji Europass-Mobilność zapraszamy do skontaktowania się
z Sekcją Obsługi Programu Erasmus+ erasmus.eu@ug.edu.pl

