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).

Europass Mobilita je dokument, v ktorom sú zapísané vedomosti, zručnosti a kompetencie,
nadobudnuté v inej krajine Európy. Je určený na vedenie všetkých zahraničných študijných
pobytov/pracovných stáží občanov za účelom vzdelávania a odbornej prípravy. 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 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) –
Národné centrum pre Europass, ktoré zabezpečuje registráciu, t.j. pridelenie registračných
čísel pre tento dokument a taktiež Vám poskytne samotný formulár dokumentu.
Postup pri žiadaní o pridelenie registračného čísla pre Europass Mobilita a tiež samotného
formuláru je nasledujúci:
1. Elektronickou poštou prostredníctvom Žiadosti o vydanie registračného čísla:
http://siov.sk/medzinarodna-spolupraca/europske-iniciativy/narodne-centrum-pre-europass/

zašlete do Národného centra pre Europass zoznam účastníkov (všetky relevantné informácie
nájdete v dokumente Excel, ktorý sa Vám zobrazí). Na základe toho Vám bude vydané
Potvrdenie o pridelení registračného čísla pre každého účastníka, ktoré priložíte k
dokumentu Europass – mobilita.
2. Na vystavenom potvrdení je uvedené pridelené registračné číslo, ktoré následne vpíšete
do dokumentu Europass Mobilita do časti s názvom „Tento dokument Europass Mobilita
vydal, číslo Europass Mobilita“.

3. Samotný formulár Europass Mobilita Vám po pridelení registrácie sprístupní Národné
centrum pre Europass, a to formou linku, kde formulár nájdete.
4. Kompletne vyplnený dokument Europass Mobilita vytlačíte.
5. Aby bol dokument kompletný a platný, je potrebné, aby ho podpísala vysielajúca
a prijímajúca organizácia.

Adresa Národného centra pre Europass:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Odbor európskych politík
Bellova 3277/54A
831 01 Bratislava
europass@siov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Spodniaková
mobil: 0911 610 115
E-mail: europass@siov.sk
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http://siov.sk/medzinarodna-spolupraca/europske-iniciativy/narodne-centrum-pre-europass/

alebo na webovej stránke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania
(CEDEFOP) https://europass.cedefop.europa.eu/sk

