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Definicja dokumentu Europass-Mobilność 
Europass-Mobilność jest standardowym dokumentem europejskim, który oficjalnie poświadcza 
szczegółowe informacje dotyczące umiejętności i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza - 
niezależnie od jego wieku, poziomu wykształcenia oraz statusu zawodowego - w trakcie 
europejskiej ścieżki kształcenia: okresu spędzonego w innym kraju europejskim w celach 
edukacyjnych (kraje Unii Europejskiej/EFTA/EOG oraz kraje kandydujące).  

Cel dokumentu Europass-Mobilność 
Dokument Europass-Mobilność ma na celu:  

- zwiększanie przejrzystości i uczytelnienie europejskich doświadczeń mobilności w celu 
uświadomienia posiadaczom dokumentu korzyści wyniesionych z takich doświadczeń, przede 
wszystkim w zakresie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji;  

- tworzenie warunków sprzyjających uznawaniu doświadczeń zdobytych za granicą; 
- promowanie europejskiej mobilności edukacyjnej poprzez zwiększenie czytelności jej 

rezultatów. 

Zasady otrzymywania? 
O wydanie dokumentu Europass-Mobilność - w imieniu wnioskodawców indywidualnych - może 
wystąpić każda organizacja inicjująca doświadczenia edukacyjne w wyżej wymienionych krajach.  

Wnioskodawcy indywidualni nie mogą sami występować o wydanie dokumentu Europass-
Mobilność. Wszystkie wnioski muszą być składane w imieniu wnioskodawców indywidualnych 
przez uprawnione do tego organizacje.  

Jaki rodzaj mobilności jest uprawniony? 
Każde doświadczenie o charakterze edukacyjnym realizowane w innym państwie europejskim 
(kraje Unii Europejskiej/EFTA/EOG oraz kraje kandydujące). 

Czy Europass-Mobilność prowadzi do uzyskania określonych kwalifikacji?  
Nie. Europass-Mobilność jest dokumentem prezentującym jedynie okresy kształcenia w innych 
krajach europejskich.  

Czy za wydanie dokumentu Europass-Mobilność pobierana jest opłata?  
Nie.  

Kto jest zaangażowany w wydawanie dokumentów Europass-Mobilność? 

Krajowe Centra Europass 

Krajowe Centra Europass (wespół z innymi uczestniczącymi organizacjami) odpowiadają za to, 
aby:  

- dokumenty Europass-Mobilność były wydawane w celu prezentowania wyłącznie 
europejskich ścieżek kształcenia spełniających wyżej opisane warunki;  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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- dokumenty Europass-Mobilność były wypełnianie zgodnie z podanymi niżej wskazówkami 
oraz wydawane ich posiadaczom w formie drukowanej i elektronicznej.  

Jeżeli Krajowe Centra Europass przekażą administrowanie dokumentami Europass-Mobilność 
innemu podmiotowi lub podmiotom, na nich spoczywać będzie odpowiedzialność za właściwe 
wykonywanie powyższych zadań.  

Przy czynnościach związanych z wystawianiem dokumentów Europass-Mobilność Krajowe 
Centra Europass mogą stosować indywidualne rozwiązania krajowe.  

Partner wysyłający i przyjmujący 

Dokument Europass-Mobilność wymaga partnerskiej współpracy między organizacją inicjującą 
wyjazd posiadacza dokumentu Europass-Mobilność do innego kraju (partner wysyłający) oraz 
organizacją przyjmującą go (partner przyjmujący). Obie te organizacje uzgadniają w formie 
pisemnej treść, cele, czas trwania, metody oraz sposób monitorowania europejskiej ścieżki 
kształcenia, a także języki, w których wypełniony będzie dokument Europass-Mobilność.  

Dokument Europass-Mobilność jest wypełniany przez partnera wysyłającego i przyjmującego, 
którzy uczestniczą w danym projekcie. Zwykle ostateczna wersja dokumentu jest 
przygotowywana przez partnera wysyłajacego. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z 
Twoim Krajowym Centrum Europass (zobacz:  
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres). 

Jakiekolwiek puste pole Europass - Mobilność powinno zostać usunięte z ostatecznej wersji 
dokumentu. 

http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres
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Procedura wydawania dokumentu Europass-Mobilność  
 

 (1) Partner wysyłający 

(a) zwraca się do Krajowego Centrum Europass (KCE) w swoim kraju (zob. lista powyżej) lub 
do podmiotu, któremu KCE przekazało zadania związane z administrowaniem dokumentami 
Europass-Mobilność – o udostępnienie formularza dokumentu w formie elektronicznej (np. 
poprzez przekazanie hasła dostępu do odpowiednich sekcji strony internetowej Europass 
(zobacz: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-
mobility/templates-instructions); 

(b) wypełnia Tabelę “Posiadacz dokumentu”, “Organizacja wydająca”, “Partner wysyłający”, “ 
Partner przyjmujący”, “Opis ścieżki kształcenia”; 

(c) wysyła dokument Europass-Mobilność do partnera przyjmującego; 
(d)  dostarcza partnerowi przyjmującemu instrukcje do wypełnienia dokumentu we właściwym 

języku. 

 Aby pomóc partnerowi przyjmującemu, organizacja wysyłajaca może również w porozumieniu z 
nim wstępnie wypełnić  sekcję “Opis umiejętności zdobytych podczas ścieżki kształcenia” i/lub 
“Wykaz zaliczonych przedmiotów oraz uzyskanych / ocen / stopni / punktów”.  

(2) Partner przyjmujący  

(a) wypełnia Tabelę “Opis umiejętności zdobytych podczas ścieżki kształcenia” i/lub “Wykaz 
zaliczonych przedmiotów oraz uzyskanych / ocen / stopni / punktów”; 

(b) przystawia pieczęć i/lub podpisuje dokument Europass-Mobilność;  
(c) odsyła wypełniony dokument Europass-Mobilność do partnera wysyłającego.  

(3) Partner wysyłający 

(a) wydaje dokument Europass-Mobilność jego posiadaczowi w formie drukowanej i/lub 
elektronicznej;  

(b) przechowuje dany dokument Europass-Mobilność zgodnie z przyjętymi procedurami 
krajowymi, w porozumieniu z KCE. 

Wsparcie techniczne  

Więcej informacji na temat dokumentu Europass-Mobilność 
http://europass.cedefop.europa.eu 
 
Kontaktz właściwym Krajowym Centrum Europass  

http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres 

  

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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Przykładem Europass-Mobilność 

Europass-Mobilność 
Posiadacz dokumentu 
 

 1 NAZWISKO/NAZWISKA *  2 IMIĘ/IMIONA *  3 ADRES 

Kwiatkowski Tomasz, Kamil ul. Marszałkowska 68 m 1123 
00-987 Warszawa 
POLSKA  4 DATA URODZENIA  5 OBYWATELSTWO 

 

03  09  1989 
dd  mm  rrrr 

Polskie 

   

Organizacja wydająca 
 

 6 NAZWA INSTYTUCJI *  7 NUMER DOKUMENTU *  8 DATA WYDANIA * 

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego 

EPS/2006/0000/10 
 

09  09  2016 
dd  mm  rrrr 

Partner wysyłający 
 

 9 NAZWA ORAZ ADRES ORGANIZACJI *  10 PIECZĘĆ I/LUB PODPIS 

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego 
Nowy Świat 69. II p. 
00-046 Warszawa 
POLSKA 

 

 

 11 NAZWISKO/NAZWISKA I IMIĘ/IMIONA OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ/OPIEKUNA *  12 TELEFON 

Andrzej Roman  +48 22 55 20 237 

 13 TYTUŁ/STANOWISKO   14 E-MAIL 

Starszy wykładowca  biuro@id.uw.edu.pl 
   

Partner przyjmujący 
 

 15 NAZWA ORAZ ADRES ORGANIZACJI *  16 PIECZĘĆ I/LUB PODPIS 

Computer-Design GmBH 
Anzeigenabteilung Brieffach 200 
20325 Hamburg 
NIEMCY 

 

 

 17 NAZWISKO/NAZWISKA I IMIĘ/IMIONA OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ/OPIEKUNA *  18 TELEFON 

Hans-Martin Burr  +49 40 01 80 52 12 

 19 TYTUŁ/STANOWISKO   20 E-MAIL 

Redaktor naczelny  office@computerdesign.de 

* Wypełnienie rubryk oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. 
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Opis ścieżki kształcenia 
 

 21 CEL DANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA * 

Zdobycie praktyki oraz doświadczenia w przyszłym zawodzie 

 22 INICJATYWA EDUKACYJNA/SZKOLENIOWA W KRAJU POCHODZENIA BENEFICJENTA W RAMACH, KTÓREJ ZREALIZOWANO  
EUROPEJSKA˛ŚCIEŻKĘ KSZTAŁCENIA 

 
Studia magisterskie na kierunku: Dziennikarstwo 

 23 EDUKACYJNY PROGRAM WSPÓLNOTOWY LUB INNY ZWIĄZANY Z MOBILNOŚCIĄ 

Erasmus+ 

  CZAS TRWANIA DANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 

 24 OD * 
 

09  01  2016 
dd  mm  rrrr 

 25 DO * 
 

15  03  2016 
dd  mm  rrrr 

Opis umiejętności zdobytych podczas ścieżki kształcenia   
 

 26A WYKONYWANE CZYNNOŚCI/ZADANIA* 

− zbieranie informacji do raportów specjalnych (dane techniczne, informacje o nowościach oraz trendach) 
− pisanie krótkich artykułów 
− udział w przeprowadzaniu wywiadów z przedstawicielami branży informatycznej 

 27A UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE 

− umiejętność redagowania krótkich form dziennikarskich, takich jak newsy 
− umiejętność planowania zawartości kolejnych wydań 
− umiejętność dobierania odpowiednich informacji do danych form dziennikarskich 

 28A UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 

Udoskonalenie praktycznej znajomości języka niemieckiego (poziom C2) 

 29A UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH 

− wykorzystanie pakietu MS Office przy pisaniu artykułów 
− obróbka zdjęć w programie Photoshop 

 30A UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE / KIEROWNICZE 

− umiejętność zorganizowania informacji z różnych źródeł na dany temat 
− umiejętność zorganizowania spotkania redakcyjnego, ustalenia jego planu, pilnowania przebiegu, wcielenia w życie 

ustaleń 

 31A UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE 

− umiejętność utrzymywania dobrych kontaktów z pozostałymi członkami redakcji 
− budowanie oraz utrzymywanie relacji biznesowych z przedstawicielami branży informatycznej 

 32A INNE UMIEJĘTNOŚCI 

Umiejętność autoprezentacji, zdobyta podczas szkolenia wewnątrz redakcyjnego, pod tytułem: “Techniki autoprezentacji". 

 33A DATA * 

 
 34A PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ/ 

OPIEKUNA * 
 35A PODPIS POSIADACZA 

 

09  09  2016 
dd  mm  rrrr 

 

 

 

 

* Wypełnienie rubryk oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. 
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Wykaz zaliczonych przedmiotów oraz uzyskanych / ocen / stopni / punktów 
 

 26B NUMER INDEKSU/LEGITYMACJI * EBC-2004-28 123 

 

27B 
KOD 

PRZEDMIOTU 1 

28B 
NAZWA PRZEDMIOTU * 

29B 
CZAS 

TRWANIA 2 * 

30B 
OCENA LOKALNA 

(UZYSKANA W 
INSTYTUCJI 

PRZYJMUJĄCEJ) 3 * 

31B 
OCENA 

ECTS/ECVET 

32B 
PUNKTY 

ECTS/ECVET 4 

FN 001 Wstęp do rachunkowości 
finansowej 

1 semestr 
(1S) 

63 8 7 

 

W razie potrzeby usunąć niepotrzebne wiersze lub dodać kolejne. 

 33B ESEJ/RAPORT/PRACA DYPLOMOWA 

75-stronicowy esej (raport z eksperymentu) na temat oporu termicznego poliuretanu, przedstawiony komisji i zaliczony 
dnia 23 czerwca 2003 r. 

 34B UZYSKANE ŚWIADECTWO/DYPLOM/STOPIEŃ (jeśli dotyczy) 

Licencjat studiów ekonomicznych 

 35B NAZWISKO I IMIĘ/IMIONA OPIEKUNA/PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO *  36B PODPIS POSIADACZA  

Lübisch Berndt 
 

 

 37B DATA UPRAWOMOCNIENIA * 
 

09  09  2017 
dd  mm  rrrr 

 38B NAZWA ORAZ ADRES INSTYTUCJI *  39B PIECZĘĆ I/LUB PODPIS 

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

 

 

* Wypełnienie rubryk oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. 

 
  
 

 
1 KOD PRZEDMIOTU: Można go znaleźć w Pakiecie Informacyjnym ECTS, zamieszczonym na stronie internetowej instytucji przyjmującej. 
2 CZAS TRWANIA: Y = 1 pełny rok akademicki/szkolny  |  1S = 1 semestr  |  2S = 2 semestry  |  1T = 1 trymestr  |  2T = 2 trymestry 
3 OPIS SYSTEMU OCEN OBOWIĄZUJĄCEGO W INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ: 

 
4 PUNKTY ECTS: 1 pełny rok akademicki/szkolny = 60 punktów  |  1 semestr = 30 punktów  |  1 trymestr  = 20 punktów   


