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Europass supports the transparency of 
skills and qualifications across Europe

since 2004.



Europass - verktøy for anerkjennelse av 

kompetanse og ferdigheter på tvers av 

landegrenser

• Europass CV e-Portfolio 

• Europass mobilitetsdokument 

• Fagbeskrivelser 

• Vitnemålstillegg 



Nina (18)

• VG2 – Frisør

• Erasmus+ mobilitetsopphold i Dublin 

• Utvelgelse: CV og følgebrev gjennom 

Europass e-portfolio

• Dokumentasjon av læringsutbytte: Europass 

mobilitetsdokument



Europass e-portfolio

• Europass er et gratis digitalt kompetanseverktøy man kan bruke 

gjennom hele livet for å dokumentere kvalifikasjoner, og planlegge 

utdanning og karriere i Europa. 

• Opprette en personlig oversikt over ferdigheter, kvalifikasjoner og 

erfaring

• Motta forslag til opplæringstilbud 

• Skrive søknader og følge med på dem samt skreddersy 

CV og følgebrev for ulike kurs og studier

• Lagre alle dine dokumenter og filer sikkert på ett enkelt sted.

https://data.ec.europa.eu/ewp/afe2a1ed-602c-4d4e-9b93-cdf50b7f757e
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=no
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor?lang=no
https://data.ec.europa.eu/ewp/d40e891d-e792-4d33-9002-9a45c8cb8d17




Europass e-portfolio

www.europass.eu

Tilgjengelig på 29 EU-

språk



Europass e-portfolio



Europass e-portfolio



Europass e-portfolio



Europass moblitetsdokument
• Beskriver ferdighetene tilegnet på et utenlandsopphold. Det kan 

beskrive roller og ansvar, arbeidsrelaterte ferdigheter, 

språkkunnskaper, IT-kunnskap, organisasjons- og lederegenskaper 

og kommunikasjonsevne.

• Ansatte, elever og lærlinger

• Hva har jeg faktisk lært på oppholdet?

• Fylles ut i samarbeid med vertsorganisasjon

• Kvalitetsfremmende 



Europass moblitetsdokument



Nina (21) - frisør

• Vil flytte til Nederland for å jobbe som frisør

• CV og følgebrev gjennom Europass e-

portfolio. Alle relevante vitnemål og 

mobilitetsdokumentet lagret på et sted. 

• Finner relevant jobb via Europasportalen, og 

kan lett dele dokumentasjon til arbeidsgivere

• Vil en utenlandsk arbeidsgiver gjenkjenne 

Ninas kompetanse?



Europass fagbeskrivelse

• Formålet med fagbeskrivelsene er å fremme mobiliteten mellom EU-landene og skape 

gjenkjennelighet mellom de ulike yrkesfaglige utdannelsene.

• Fagbeskrivelsene er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med partene i 

arbeidslivet.

Fagbeskrivelsene utstedes på norsk og engelsk og inneholder:

•Kompetansen som ligger i fagbeviset

•Den offisielle statusen til fagbeviset 

•Kvalifikasjoner for høyere utdanning, internasjonale overenskomster og rettslig grunnlag

•Utdanningens lengde og struktur

•Fagbrevets nivå i det nasjonale og europeiske kvalifikasjonsrammeverket

Dokumentet er ikke et personlig dokument og heller ikke et automatisk system for formell 

godkjenning.



• https://diku.no/ressurser-

og-verktoey/europass

• Nina hadde lagret 

fagbeskrivelsen for frisør i 

biblioteket i hennes 

Europassprofil

• Arbeidsgiver kunne lett 

se hvilken kompetanse 

hun hadde opparbeidet 

seg

https://diku.no/ressurser-og-verktoey/europass


Nina (28) – grunder 

• Vil starte egen frisørsalong og har nettopp 

fullført en bachelor i økonomi i Norge. 

• Får Europass vitnemålstillegg sammen med 

vitnemål for høyere utdanning. 

• Laster opp vitnemålstillegg og vitnemål i sin 

Europassprofil, og har alle kompetansebevis 

samlet på et sikkert sted. 



Europass vitnemålstillegg

• Vitnemålstillegget (Diploma Supplement (DS)) utstedes til alle som får vitnemål ved 

universiteter og høyskoler i Norge. 

• Hensikten med vitnemålstillegget er å fremme internasjonal mobilitet og studienes 

gjenkjennelighet ved å gi avgangsstudenter en utfyllende beskrivelse av studiet og den 

kompetansen de innehar. 

• Det skal også gi en beskrivelse av oppbyggingen av høyere utdanning i det aktuelle 

landet. 



Livslang læring

• Dokumentert sin kompetanse ved å bruke 

Europass

• Åpen, tilgjengelig og gjenkjennelig på tvers av 

grenser

• Klasserommet : 

• Mobilitetsdokumentet

• e-portfolio (Europass-portalen) 

• Redskap for rådgivere 





diku.no

Takk for oppmerksomheten

europass@diku.no


