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Дефиниција  за Еуропас Мобилност? 
Еуропас Мобилност е стандарден сертификат кој се употребува ширум Европа за 
запишување на вештините и способностите стекнати од страна на поединец – без оглед на 
возраста, образованието и личното занимање – за време на реализирана мобилност во 
некоја европска земја (ЕУ/ЕФТА/ЕЕЗ и земји-кандидати).  

Цел на Еуропас Мобилност 
Еуропас Мобилност има за цел:  

- да ја зголеми транспарентноста и видливоста на европските мобилни искуства, 
помагајќи им на индивидуалците да го покажат своето знаење, вештини и способности;  

- да го поттикне признавање на искуства стекнати во странство; 
- да промовира европска мобилност за образовни цели, постигнувајќи видливи 

резултати. 

Како сепополнува? 
Секоја организација, која организира активности за мобилни искуства во горенаведените 
земји, може да аплицира Еуропас Мобилност во име на индивидуи.  

Индивидуите не можат директно да аплицираат. Апликациите мора да бидат доставени од 
страна на некоја организација во име на индивидуите  

Кој вид на мобилност е подобна?  
Секое искуство кое се добива во друга Европска земја (ЕУ/ЕФТА/ЕЕЗ и земји-
кандидати).наменето за учење и стекнување на вештини и способности. 

Дали Еуропас Мобилност води кон стекнување кавалификација?  
Не. Еуропас Мобилност е европски сертификат со кој единствено се врши запишување на 
периоди на европска мобилност.  

Дали се наплаќа сертификатот Еуропас Мобилност ?  
Не.  

Кој е вклучен во издавањето на Еуропас Мобилност? 

Национални Еуропас Центри 

НЕЦ (во соработка со други засегнати организации) се задолжени за следното:  

- Документот Еуропас Мобилност се издава единствено за запишување на европски 
образовни искуства кои ги задоволуваат горенаведените критериуми;  

- Документот Еуропас Мобилност се пополнува според долунаведените упатства и се 
доделува на лицата во една обична и една електронска копија.  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Ако НЕЦ пренесат одредени обврски за имплементација на Еуропас Мобилност на едно 
или повеќе тела, истите подлежат на одговорност за правилно извршување на 
горенаведените функции.  

НЕЦ можат да изведат посебни подготовки на национално ниво за обработка на 
сертификатите од. Еуропас Мобилност. 

Во матичната земја и во земјата-домаќин 

Еуропас Мобилност вклучува соработка меѓу организацијата која го испраќа лицето со 
сертификат Еуропас Мобилност (партнер во матичната земја) и организацијата која го 
пречекува лицето со сертификатот во странство (партнер во земјата-домаќин). Двете 
организации потпишуваат писмен договор за содржината, целите, времетраењето, 
методите и контролата на искуството од Еуропас Мобилност, како и за јазикот(-ците) кои ќе 
се користат за пополнување на сертификатот Еуропас Мобилност. 

Еуропас Мобилност се пополнува од страна на организациите на проектот за мобилност. 
Вообичаено, конечниот документ се издава од институцијата испраќач. За повеќе 
информации ве молиме контактирајте го Вашиот Национален  Еуропас центар (видете 
повеќе на следниов линк http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres). 

Секое поле од документот ЕМ кое е оставено празно треба да биде отстрането при 
издавање на документот. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres
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Постапка за издавање на сертификатот Еуропас Мобилност 
 

 (1) Партнер кој испраќа 

(a) доставува барање до НЕЦ во неговата земја – или телото кое добило овластување од 
НЕЦ за имплементација на  Еуропас Мобилност – да му достави електронски образец 
(на пример, му испраќа лозинка со која ќе добие пристап до соодветните делови на 
веб-страната на Еуропас (видете повеќе на следниов линк 
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-
mobility/templates-instructions); 

(b) го пополнува полето бр. “Носителот на документот”, “Организацијата која го издава 
сертификатот”, “Партнер кој испраќа”, “Партнер домаќни”, “Опис на искуство со 
Мобилност”; 

(c) го испраќа истиот сертификат до својот партнер во странската земјата-домаќин; 
(d) Овозможување на партнерот домаќин инструкции за комплетирање на документот на 

релевантниот/ ите јазик/ци. 

 Се со цел да се помогне- заедно и во договорот со- организацијата домаќин, 
организацијата испраќач исто така можат да ги пополнат и следниве полиња “Вештини 
стекнати во текот на искуството со Мобилност” и / или “Евиденција за завршени курсеви и 
добиени поединечни оценки / кредити”.  

(2) Партнер домаќин 

(a) го пополнува полето бр. “Вештини стекнати во текот на искуството со Мобилност” и / 
или “Евиденција за завршени курсеви и добиени поединечни оценки / кредити”; 

(b) става печат и/или го потпишува сертификатот;  
(c) го испраќа пополнетиот сертификат назад до корисникот.  

(3) Партнер кој испраќа 

(a) му го доделува сертификатот на носителот на истиот и во печатена или електронска 
форма;  

(b) го чува сертификатот соодветно, во соработка со НЕЦ и во согласност со одредбите и 
постапките усвоени на национално ниво. 

Помош 

За повеќе информации за иницијативата на Еуропас Мобилност 
http://europass.cedefop.europa.eu 

Контактирајте го Вашиот Национален Еуропас центар  
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres
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Еуропас мобилност - Пример 

Europass Мобилност 
 
Носителот на документот 
 

 1 ПРЕЗИМЕ (-ИЊА) *  2 ИМЕ (-ИЊА) *  3 АДРЕСА 

Стојановски Александар Леринска 52, 
1000 Скопје 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  4 ДАТУМ НА РАЃАЊЕ  5 НАЦИОНАЛНОСТ 

 

09  02  1984 
ден  месец  година 

Македонец 

   

Организацијата која го издава сертификатот 
 

 6 ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА *  7 БРОЈ НА ДОКУМЕНТ *  8 ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ * 

Универзитет Св. Кирил и Методиј MK-2016/123546i 
 

09  09  2016 
ден  месец  година 

Партнер кој испраќа 
 

 9 ИМЕ И АДРЕСА *  10 ПЕЧАТ И/ИЛИ ПОТПИС 

Универзитет Св. Кирил и Методиј 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ 
Катедра за англиски јазик и книжевност 
Бул. Крстe Петков Мисирков б.б. 
1000 Скопје 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 

 11 ПРЕЗИМЕ (-ИЊА) И ИМЕ (-ИЊА) НА ЛИЦЕТО КОЕ ДАВА ПРЕПОРАКА/МЕНТОР *  12 ТЕЛЕФОН 

Димитровска Катерина  +389 2 3123 456 

 13 ЗВАЊЕ/ПОЗИЦИЈА   14 Е-МЕЈЛ 

Редовен професор  k_dimitrovska@flf.ukim.edu.mk 
   

Партнер домаќни 
 

 15 ИМЕ И АДРЕСА *  16 ПЕЧАТ И/ИЛИ ПОТПИС 

Palermo Multimedia Ltd 
213 Via Giovanni 
123546 Palermo 
ITALIA 

 

 

 17 ПРЕЗИМЕ (-ИЊА)  И ИМЕ (-ИЊА) НА ЛИЦЕТО КОЕ ДАВА ПРЕПОРАКА/МЕНТОР *  18 ТЕЛЕФОН 

Giuliano Marco  +39 (91) 12 34 56 

 19 ЗВАЊЕ/ПОЗИЦИЈА   20 Е-МЕЈЛ 

Head of technical development  guiliano@bravo.it 

* Заглавјата означени со ѕвездичка се задолжителни. 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Опис на искуство со Мобилност 
 

 21 ЦЕЛ НА ИСКУСТВОТО СО МОБИЛНОСТ * 

Стекнување првично искуство во интернационална средина 

 22 ОБРАЗОВНА ИЛИ ТРЕНИНГ ИНИЦИЈАТИВА ВО ЧИИ РАМКИ ИСКУСТВОТО СО МОБИЛНОСТ Е СТЕКНАТО 

Дипломиран стручен преведувач од англиски на македонски јазик и обратно 

 23 ЗАЕДНИЦА ИЛИ ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ КОЈА Е ВКЛУЧЕНА 

Erasmus+ 

  ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИСКУСТВОТО СО МОБИЛНОСТ 

 24 ОД * 
 

09  09  2015 
ден  месец  година 

 25 ДО * 
 

09  03  2016 
ден  месец  година 

Вештини стекнати во текот на искуството со Мобилност 
 

 26A СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ/ЗАДАЧИ * 

- извршување на нарачки од италијански клиенти;  
- запишување на книги на англиски јазик во библиотекарскиот регистар 

 27A ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА 

Извршување на уреднички задачи (помош при подготовка на списание за печат Globe-Transfer  
(месечно, 25 страни во боја): 
- контакт со графички дизајнер 
- контрола на продукција 

 28A ЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ 

- kомуникација со италијански претприемачи; значително подобрување на нивото на знаење на италијанскиот 
  јазик: на крајот од стажирањето, одлично ниво на комуникација 
- обработка на нарачки од страна на италијански клиенти 

 29A ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ 

Обработка на фотографии на во PhotoshopTM. По завршувањето на стажирањето, дизајн и обработка на насловни 
страни под надзор на менторот. 

 30A ОРГАНИЗАЦИСКИ/МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ 

Добра способност за извршување на задачите за време на стажирањето: 
- поставување приоритети 
- одржување квалитетни врски со останатите членови на тимот 

 31A КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ 

Одлични комуникациски вештини во секојдневен контакт со клиенти: 
- солидна вештина за комуникација со клиенти 
- брзо се снаоѓа во тим со различни луѓе 

 32A ДРУГИ ВЕШТИНИ 

Во рамки на надворешни активности: основен тренинг за пружање прва помош (15 часа) организиран од страна на 
Црвениот крст и сертификат за успешно завршување на истиот. 

 33A ДАТУМ * 

 
 34A ПОТПИС НА ЛИЦЕТО ШТО ДАВА 

ПРЕПОРАКА/МЕНТОР * 
 35A ПОТПИС НА КОРИСНИКОТ 

 

09  09  2000 
ден  месец  година 

 

 

 

 

* Заглавјата означени со ѕвездичка се задолжителни. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Евиденција за завршени курсеви и добиени поединечни оценки / кредити 
 

 26Б БРОЈ НА УПИС НА СТУДЕНТОТ * 2016-28123 

 

27Б 
ШИФРА НА 
КУРСОТ 1 

28Б 
НАЗИВ НА КУРСОТ * 

29Б 
ТРАЕЊЕ 2 * 

30Б 
ЛОКАЛНА 

ОЦЕНКА 3 * 

31Б 
ECTS/ECVET 

ОЦЕНКА 

32Б 
ECTS/ECVET 
КРЕДИТИ 4 

ПИТ 001 Вовед во општа лингивстика 1 семестар 
(1S) 

63 B 7 

 

Додадете или избришете редови по потреба. 

 33Б ЕСЕЈ/ИЗВЕШТАЈ/ДИСЕРТАЦИЈА 

Семинарски труд од 75 страни за неологизмите во германскиот јазик, претставен пред стручна комисија и оценет 
од страна на истата на 23 јуни 2015. 

 34Б ДОДЕЛЕН СЕРТИФИКАТ/ДИПЛОМА/СТЕПЕН, ако има 

Дипломиран стручен преведувач од англиски на македонски јазик и обратно 

 35Б ПРЕЗИМЕ (-ИЊА) И ИМЕ (-ИЊА) НА МЕНТОРОТ/АДМИНИСТРАТИВНИОТ 
СЛУЖБЕНИК *  36Б ПОТПИС НА КОРИСНИКОТ 

Lübisch Berndt 
 

 

 37Б ДАТУМ НА ЗАВЕРКА * 
 

09  07  2015 

ден  
мес
ец  година 

 38Б ИМЕ И АДРЕСА НА  ИНСТИТУЦИЈАТА *  39Б ПЕЧАТ И/ИЛИ ПОТПИС 

Letterkenny Institute of Technology 
(Technical college) 
Port Road - Letterkenny - County Donegal 
Ireland 

 

 

* Заглавјата означени со ѕвездичка се задолжителни. 

 
 

 
1 ШИФРА НА КУРСОТ: Упатете се на Информативниот пакет на ECTS кој е даден на веб страната на институцијата домаќин. 
2 ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: Y = 1 цела академска година  |  1S = 1 семестар  |  2S = 2 семестри   |  1T = 1 тромесечје  |  2T = 2 тромесечја 
3 ОПИС НА СИСТЕМОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ ВО ИНСТИТУЦИЈАТА: 

 
4 ECTS КРЕДИТИ: 1 цела академска година = 60 кредити  |  1 семестар = 30 кредити  |  1 тромесечје = 20 кредити 

http://europass.cedefop.europa.eu/

