
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

Europass Diáknap 

A külföldön végzett szakmai gyakorlat előnyt jelenthet a munkaerő-
piacon, aki pedig a más országban szerzett munkatapasztalatáról 
hivatalos igazolással rendelkezik, sokkal sikeresebb lehet az állás-
keresésben. Hogyan lehet ilyen igazolást szerezni? Ez is kiderült a 
Tempus Közalapítvány 2005. április 20-i rendezvényén. 
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A szakmai útlevél – segítség  
az elhelyezkedésben 

Az Európa Rendezvényhajóra közel kétszáz fiatalt vártak, akik meg-
ismerkedhettek a külföldi ösztöndíj-lehetőségekkel, személyre szabott 
munkaügyi tanácsadáson vehettek részt HR szakemberek, mobilitási ta-
nácsadók és grafológusok jóvoltából, valamint előadásokat hallhattak az 
Europass Szakképzés dokumentum előnyeiről első kézből, az azt már 
használó diákok és munkáltatói oldal képviselőinek beszámolói által. A 
rendezvény ideje alatt logikai, ügyességi és csapatépítő „játékokkal” szó-
rakoztatták a résztvevőket. 

Az Europass Diáknap célja az volt, hogy külföldi tanulmányutak 
hangulatát idézve a lehetőségek széles spektrumát mutassa be: 

– a szakmai fejlődés fontosságát, 
– a más nemzetek kultúrájával való ismerkedés izgalmát, 
– az érvényesülés nehézségeit és a 
– szórakozás örömét. 
A mobilitási programok gyakorlati hasznosulásában fontos szerepet 

tölt be az Europass Szakképzés dokumentum, hiszen az európai szak-
mai „útlevél” komoly minőséget képvisel. 



Fontos, hogy a füzetet csak szervezett ösztöndíjprogramokban, tá-
mogatott szakmai gyakorlaton résztvevők kaphatják kézhez, így ha egy 
munkáltató ezzel a bizonyítvánnyal találkozik, joggal feltételezheti az ál-
lásra pályázó fiatal szakmai felkészültségét. 

A diákok és a munkáltatók is nagy reményeket fűznek  
az Europass-hoz 

A Tempus Közalapítvány az Europass Diáknap keretében ismertette 
az Europass Szakképzés dokumentum jelentőségét a diákok és a mun-
kaadók szempontjából. A rendezvényen Finnország és Svédország 
nagykövetsége, a British Council, az Olasz Kulturális Intézet, a DAAD és 
a Tempus Közalapítvány jóvoltából külföldi ösztöndíj-lehetőségekkel is-
merkedhettek meg a résztvevők. 

A dokumentum a külföldi szakmai gyakorlatok igazolására szolgál. 
Ezt az ingyenesen beszerezhető, többnyelvű „útlevelet” Európa 28 or-
szágában használják, ezáltal az elvégzett tanulmányok, szakmai tapasz-
talatok, gyakorlatok, képesítések és kompetenciák összehasonlíthatóvá 
válnak. Garanciát jelent arra, hogy a dokumentum komoly szakmai mi-
nőséget képvisel. Az Europass Szakképzés dokumentumot a Tempus 
Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda adja ki. 

Tordai Péter a Leonardo Nemzeti Iroda programvezetője elmondta, 
hogy a szakmai gyakorlatoknál nagy hangsúlyt helyeznek a tényleges 
gyakorlati szaktudás elsajátítására. A dokumentum igénylésének feltéte-
le, hogy a küldő intézmény szervezze meg a szakmai gyakorlatot. A 
partnerintézmények között kötött megállapodásban rögzíteni kell a kül-
földi gyakorlat legfontosabb részleteit: 

– tartalmát, 
– céljait, 
– időtartamát, 
– az alkalmazott módszereket és a 
– nyomon követés módját. 
Rési Tibor, az Európai Bizottság Szakképzési Tanácsadó Testületé-

nek tagja a munkaadók szemszögéből mutatta be a külföldi szakmai 
gyakorlatokban rejlő lehetőségeket. Előadásában kiemelte, hogy a cégek 
esetében a munkaerő-toborzáskor mutatkozhat meg az Europass Szak-
képzés dokumentum hasznossága, hiszen az igazolvány komoly szak-
mai felkészültségre utal, és hátterében külföldi munkatapasztalat áll, így 
nagyban segítheti a munkáltatók tájékozódását. 

 



A rendezvényen bemutatkozott diákok a Leonardo da Vinci mobilitá-
si program keretében töltötték el a szakmai gyakorlatukat Ausztriában, 
illetve Norvégiában. Mindhárman a nyelvtudás, a szakmai ismeretek és 
az eltérő kulturális szokások megismerése mellett a gyakorlati tudás 
megszerzésének fontosságát hangsúlyozták beszámolójukban, és ki-
emelték: bíznak abban, hogy az álláskeresés során használni tudják 
majd az Europass Szakképzés dokumentumot. 

Az Europass fontossága 

Külföldi munkatapasztalatot tanusító bizonyítványok már korábban 
is léteztek, de a különböző országok és intézmények eltérő gyakorlata 
miatt ezek sokszor nehezen értelmezhetőek voltak.  

Az egységes bizonyítványokban több nyelven megtalálható a meg-
szerzett képességek és kompetenciák leírása, és a füzetbe akár három 
egymást követő külföldi szakmai gyakorlat is bekerülhet. 

Magyarországon 2004. október 1-jétől kérhető ez az európai „szak-
mai útlevél”, és 2004. május 1-jéig visszamenőleg igényelhető. 

Eddig 900-an jutottak hozzá, ugyanakkor az Európai Unióban már 
mintegy százezren rendelkeznek ezzel a dokumentummal. 

Az idei évtől megújított formában és kibővített tartalommal él tovább 
az Europass Szakképzés dokumentum, Europass Mobilitási Igazolvány 
néven, amely elektronikus formában is rögzíti a külföldi szakmai gyakor-
lat legfontosabb eredményeit, és magyar nyelven is hamarosan elérhető 
lesz a Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Irodánál. 

 
(Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda) 

(A Szerkesztőség) 
 


