EUROPASS – MOBILITA
Dokument Europass je spôsob, ako pomôcť ľuďom, ktorí sa zapájajú do medzinárodnej mobility za
účelom štúdia a práce. Držiteľom tohto dokumentu umožňuje:
• prezentovať jasne a zrozumiteľne svoje zručnosti a kvalifikácie v Európe (v Európskej únii,
EZVO/EHP, kandidátskych krajinách);
• pohybovať sa kdekoľvek v Európe.
Dokument Europass pozostáva z piatich európskych nástrojov na podporu transparentnosti, ktoré
vznikli nezávisle počas posledných rokov:
• Europass – životopis;
• Europass – jazykový pas;
• Europass – mobilita (pôvodne nazývaný Europass – odborná príprava)
• Europass – dodatok k diplomu (pre vysokoškolské vzdelanie);
• Europass – dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu (pre odborné vzdelávanie a prípravu).
Dokument Europass – mobilita je určený na vedenie všetkých zahraničných študijných
pobytov/pracovných stáží občanov za účelom vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré vyhovujú
osobitným kvalitatívnym kritériám. Má „polooficiálny“ charakter (nemá oficiálny status ako diplom a
nie je tak neoficiálny ako životopis). Čiastočne ho vypĺňa vysielajúci partner a čiastočne prijímajúci
partner. Dobrým príkladom študijných pobytov/pracovných stáží Europass je mobilita Erasmus+.
O Europass – mobilitu môžete požiadať Ministerstvo školstva SR – Stredisko na uznávanie dokladov
o vzdelaní (zároveň Národné stredisko pre Europass), ktoré zabezpečuje registráciu, t.j. pridelenie
registračných čísel pre tento dokument.
Postup pri žiadaní o pridelenie registračného čísla pre Europass – mobilita je nasledujúci:
1. poštou alebo elektronickou poštou zašlete do Národného strediska pre Europass zoznam
účastníkov (meno, dátum narodenia, vysielajúca a prijímajúca organizácia, popr. sprostredkovateľská
organizácia, ak existuje). Na základe toho Vám bude vydané potvrdenie v slovenskom alebo
anglickom jazyku, ktoré priložíte k dokumentu Europass – mobilita.
2. na potvrdení je uvedené pridelené registračné číslo, ktoré následne vpíšete do dokumentu
Europass – mobilita v časti s názvom „Tento dokument Europass – Mobilita vydal, číslo dokumentu“.
3. kompletne vyplnený dokument Europass – Mobilita vytlačíte.
4. aby bol dokument kompletný a platný, je potrebné, aby ho podpísala vysielajúca a prijímajúca
organizácia.
Adresa Národného strediska pre Europass:
Ministerstvo školstva SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava
sudv@minedu.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Lucia Húšťavová
Telefón: 02/59374 619
E-mail: lucia.hustavova@minedu.sk

Ďalšie informácie o dokumente Europass a formuláre daných dokumentov nájdete na webových
stánkach Ministerstva školstva SR alebo na webových stránkach Európskeho strediska pre rozvoj
odborného vzdelávania (CEDEFOP).

