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Definition av Europass-mobilitet 
Europass-mobilitet är ett inom hela Europa använt standarddokument för formell registrering av 
uppgifter om de färdigheter och kompetenser som uppnåtts av en enskild person – oavsett ålder, 
utbildningsnivå och yrkesstatus – under en mobilitetsperiod i ett annat europeiskt land 
(Europeiska unionen/EFTA/EEA och kandidatländer).  

Syftet med Europass-mobilitet  
Europass-mobilitet syftar till att:  

- förstärka de europeiska mobilitetsperiodernas tydlighet och synlighet och hjälpa innehavarna 
att bättre visa vad de har vunnit genom sin erfarenhet, särskilt vad gäller kunskap, färdigheter 
och kompetenser;  

- främja erkännandet av erfarenheter som förvärvats utomlands; 
- främja europeisk rörlighet i utbildningssyfte, genom att göra dess resultat mer synliga. 

Hur det fungerar? 
Alla organisationer som organiserar mobilitetsperioder i de länder som nämns här intill kan söka 
Europass-mobilitet i enskilda personers ställe.  

Enskilda sökande kan inte söka direkt. Alla ansökningar måste göras av en organisation i den 
enskildes ställe.  

Vilken slags mobilitet är giltig?  
All erfarenhet av mobilitet från ett annat europeiskt land (Europeiska unionen/EFTA/EEA och 
kandidatländer) i syfte att lära.  

Leder Europass-mobilitet till en kvalifikation?  
Nej. Europass-mobilitet är ett europeiskt dokument som registrerar perioder av mobiliteter 
(rörlighet) inom Europa.  

Tas det ut en avgift för Europass-dokumentet?  
Nej.  

Vilka är involverade i utfärdande av Europass mobilitet?  

Nationella Europass-center 
De nationella Europass-centren ansvarar (i samarbete med andra involverade organisationer) 
för:  

- att Europass-mobilitetsdokument bara utfärdas för att registrera europeiska erfarenheter 
som uppfyller de ovan framförda villkoren;  

- att Europass-mobilitetsdokument fylls i enligt nedanstående anvisningar och utfärdas till 
innehavare som papperskopia eller i elektroniskt format.  
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Om de nationella Europass-centren delegerar hanteringen av Europass-mobilitet till en eller fler 
institutioner är det dessas ansvar att se till att ovanstående funktioner utförs på rätt sätt.  

Nationella Europass-centren kan sätta in särskilda åtgärder i sina respektive länder för att skapa 
Europass-mobilitetsdokument.  

Partnerna i ursprungslandet och värdlandet 

Europass-mobilitet innebär ett partnerskap mellan den organisation som skickar Europass-
mobilitetsinnehavaren (partner i ursprungslandet) och den organisation som är Europass-
mobilitetsinnehavarens värd i utlandet (partner i värdlandet). Båda organisationerna avtalar 
skriftligt om Europass-mobilitetsperiodens ändamål eller innehåll, syften, längd, metoder och 
uppföljning, liksom det/de språk som ska användas för att fylla i Europass-mobilitetsdokumentet.  

Europass-mobilitetsdokumentet fylls i av mobilitetsprojektets partners i ursprungslandet och 
värdlandet. Vanligtvis utfärdas dokumentet av den sändande partnern. För mer information, 
kontakta ditt nationella Europass-centra (se: http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-
europass-centres). 
De fält som är tomma i Europass mobilitetsdokumentet tas bort i det utfärdade dokumentet.  

http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres
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Förfarandesätt för utfärdandet av ett Europass-mobilitetsdokument  
 

 (1) Partner i ursprungslandet 

a) vänder sig till det nationella Europass-centrat (NEC, se ovanstående lista) i sitt eget land – 
eller den institution till vilken NEC kan ha delegerat hanteringen av Europass-mobilitet – 
för att få en elektronisk mall (t.ex. genom att få ett lösenord till relevanta delar av 
Europass-webbplatsen (se http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-
passport/europass-mobility/templates-instructions); 

b) fyller i avsnitten “Innehavaren av dokumentet”, “Utfärdande organisationen”, “Partner i 
ursprungslandet”, “Partner i värdlandet”, “Beskrivning av mobilitetsperioden”; 

c) skickar Europass-mobilitetsdokumentet till partnern i värdlandet; 
d) tillhandahåller instruktioner om hur färdigställa dokumentet på relevant(a) språk till 

partnern i värdlandet.  

För att hjälpa – och i samförstånd med – partnern i värdlandet, kan sändande partner förifylla 
sektionerna “Färdigheter som förvärvats under mobilitetsperioden” och/eller “Lista över 
avslutade kurser och erhållna individuella betyg / poäng / studiepoäng”.  

(2) Partner i värdlandet 

a) fyller i avsnitten “Färdigheter som förvärvats under mobilitetsperioden” och/eller “Lista 
över avslutade kurser och erhållna individuella betyg / poäng / studiepoäng”; 

b) stämplar och/eller skriver under Europass-mobilitetsdokumentet;  
c) skickar tillbaka det färdiga Europass-mobilitetsdokumentet till partnern i ursprungslandet.  

(3) Partner i ursprungslandet 

a) utfärdar Europass-mobilitetsdokumentet till innehavaren i både pappersformat eller 
elektroniskt format;  

b) förvarar Europass-mobilitetsdokumentet på lämpligt sätt, i enlighet med nationellt 
fastställda rutiner och i samarbete med det nationella Europass-centrumet. 

Support  

Mer information om Europass-mobilitetsinitiativet  
http://europass.cedefop.europa.eu/ 
 
Kontakta ditt nationella Europass-centrum  
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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Exempel på Europass-mobilitet  

Europass-mobilitet 
Innehavaren av dokumentet  
 

 1 EFTERNAMN *  2 FÖRNAMN *  3 POSTADRESS 

Stevensson Ingrid Wallingatan 4, Box 477 93 
Stockholm 109 30 
SVERIGE  4 FÖDELSEDATUM  5 MEDBORGARSKAP 

 

09  09  1983 
dd  mm  åååå 

Svenskt 

   

Utfärdande organisationen 
 

 6 ORGANISATIONENS NAMN *  7 DOKUMENTNUMMER *  8 UTFÄRDANDEDATUM * 

Vimmerby multimediaskola S-2016/123546i 
 

09  07  2016 
dd  mm  åååå 

Partner i ursprungslandet 
 

 9 NAMN OCH ADRESS *  10 STÄMPEL OCH/ELLER UNDERSKRIFT 

Vimmerby multimediaskola 
Webbdesign 
Klockgatan 21 
123 45 Vimmerby 
SVERIGE 

 

 

 11 REFERENSPERSONS/MENTORS EFTERNAMN OCH FÖRNAMN *  12 TELEFON 

Torstensson Johan +44-113 343 12 34 

 13 TITEL/FUNKTION   14 E-POST 

Adjunkt joto@bla.se 
  

Partner i värdlandet 
 

 15 NAMN OCH ADRESS *  16 STÄMPEL OCH/ELLER UNDERSKRIFT 

Palermo Multimedia Ltd 
213 Via Giovanni 
123546 Palermo 
ITALIA 

 

 

 17 REFERENSPERSONS/MENTORS EFTERNAMN OCH FÖRNAMN *  18 TELEFON 

Giuliano Marco +39 (91) 12 34 56 

 19 TITEL/FUNKTION   20 E-POST 

Teknisk chef guiliano@bravo.it 

* Rubriker som är märkta med en stjärna är obligatoriska. 
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Beskrivning av mobilitetsperioden 
 

 21 SYFTET MED MOBILITETSPERIODEN * 

Att få en första arbetslivserfarenhet i en internationell miljö 

 22 UTBILDNING, ALLMÄN ELLER YRKESINRIKTAD, UNDER VILKEN MOBILITETSPERIODEN GENOMFÖRDES 

Elektroingenjör 

 23 INVOLVERAT MOBILITETSPROGRAM 

Erasmus+ 

  EUROPASS-MOBILITETSPERIODENS LÄNGD 

 24 FR.O.M.* 
 

09  09  2015 
dd  mm  åååå 

 25 T.O.M * 
 

09  04  2016 
dd  mm  åååå 

Färdigheter som förvärvats under mobilitetsperioden 
 

 26A UTFÖRDA AKTIVITETER/UPPGIFTER * 

Hantering av beställningar som skickats av italienska kunder 

 27A ARBETSRELATERADE FÄRDIGHETER 

Sköta redigeringsflöden (publicering av ett nummer av tidskriften Globe-Transfer (kvartalstidskrift, 25 sidor, fyrfärgstryck): 
- kontakta grafiska designern 
- kontrollera produktionsflödet 
- utföra kvalitetskontroll (redigering) 

 28A SPRÅKFÄRDIGHETER 

Besvara telefonsamtal från kunder på tyska: 
- hälsa kunderna välkomna 
- skriva ner beställningar 

 29A DIGITALA FÄRDIGHETER 

Bearbeta bilder med hjälp av PhotoshopTM. Vid placeringens slut har en serie fodral designats och framställts under 
mentorns ledning. 

 30A ORGANISATORISKA FÄRDIGHETER 

God kapacitet att organisera de uppgifter som utförts under placeringen: 
- fastställa prioriteringar 
- på ett effektivt sätt hantera relationer till andra medlemmar av teamet 

 31A KOMMUNIKATIONSFÄRDIGHETER 

Utmärkta kommunikativa färdigheter vid daglig kontakt med kunder: 
- god kunskap om företagsrutiner för hantering av beställningar från kunder 
- passar bra ihop med teamets medlemmar 

 32A ANDRA FÄRDIGHETER 

Inom ramen för externa skolaktiviteter: grundläggande förstaförbandsträning (15 timmar) anordnat av Röda korset.  
Kompetensintyg mottaget vid träningens slut 

 33A DATUM *  

 
 34A REFERENSPERSONENS/MENTORNS 

UNDERSKRIFT * 
 35A INNEHAVARENS UNDERSKRIFT 

 

09  07  2016 
dd  mm  åååå 

 

 

 

 

* Rubriker som är märkta med en stjärna är obligatoriska. 
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Lista över avslutade kurser och erhållna individuella betyg / poäng / studiepoäng 
 

 26B STUDENT MATRICULATION NUMBER * EBC-2004-28 123 

 

27B 
KURSKOD 1 

28B 
KURSENS BENÄMNING * 

29B 
LÄNGD 2 * 

30B 
LOCAL  

BETYG 3 * 

31B 
ECTS/ECVET 

-BETYG 

32B 
ECTS/ECVET 

STUDIEPOÄNG 4 

BSA-0060 Introduktion till affärsbokföring 1 halvårstermin 
(1S) 

63 B 7 

 

Lägg till eller ta bort rader efter behov. 

 33B UPPSATS/RAPPORT/AVHANDLING 

Uppsats på 75 sidor (experimentrapport) om polyuretans termiska resistans, framförd för en nämnd och godkänd den 23 
juni 2016. 

 34B SLUTBETYG/EXAMENSBEVIS/EXAMEN SOM eventuellt UTFÄRDATS 

Ekonomie kandidat-studier 

 35B MENTORNS/ADMINISTRATIONSSEKRETERARENS EFTERNAMN OCH 
FÖRNAMN *  36B INNEHAVARENS UNDERSKRIFT 

Fogg Berndt 
 

 

 37B GODKÄNNANDEDATUM * 
 

09  06  2016 
dd  mm  åååå 

 38B INSTITUTIONENS NAMN OCH ADRESS *  39B STÄMPEL OCH/ELLER UNDERSKRIFT 

Letterkenny Institute of Technology 
(Yrkesskola) 
Port Road - Letterkenny - County Donegal 
IRELAND 

 

 

* Rubriker som är märkta med en stjärna är obligatoriska. 

 
 
 
 

 

 
1 KURSKOD: Se ECTS-informationsmappen som finns på värdinstitutionens webbplats. 
2 KURSENS LÄNGD: Y = 1 helt akademiskt år  |  1S = 1 halvårstermin  |  2S = 2 halvårsterminer  |  1T = 1 trimester |  2T = 2 trimester 
3 BESKRIVNING AV INSTITUTIONENS BETYGSSYSTEM: 

 
4 ECTS STUDIEPOÄNG: 1 helt akademiskt år = 60 studiepoäng  |  1 halvårstermin = 30 studiepoäng  |  1 trimester = 20 studiepoäng 


