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Mida see tähendab?

EQF – ühtne Euroopa võrdlusraamistik 
seostab omavahel riiklikud kvalifikatsiooni- 
süsteemid ja -raamistikud ning aitab eri 
maade kvalifikatsioone vastastikku  
arusaadavamaks ja võrreldavaks  
muuta.

Tööandjatele ning õppeasutustele teeb 
see teistes Euroopa riikides omandatud 
kvalifikatsioonide mõistmise lihtsamaks.

Õppijatel ja töötajatel, kes soovivad teise 
riiki tööle või õppima minna, aitab see läbi-
paistvamalt selgitada oma senist haridus-
teed ning omandatud oskusi ja teadmisi.

www.europass.ee
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 Kaasrahastanud Euroopa Liit

Materjali koostamist toetas Euroopa Liit. Dokumendis väljendatud 
arvamuste eest vastutavad autorid ja toimetaja ning need ei 

väljenda tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Teksti 
reprodutseerimine ja tõlkimine on lubatud tasuta õppe eesmärkidel.

EQFi-i koordinatsiooni-
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SA Kutsekoda

www.kutsekoda.ee 
/kvalifikatsiooniraamistik



Praktika, projekt, 
vabatahtlik töö, 
õpiränne
Kuidas tõendada välisriigis omandatud 
oskusi ja teadmisi?

Europassi õpirände tunnistus võimaldab 
kirja panna kõik oskused ja teadmised, mis 
on omandatud välisriigis mõne õppevisiidi, 
projekti või praktikaprogrammi raames.

Õpirände tunnistust saab kasutada tööle 
kandideerimisel või edasi õppimisel, kui on 
vaja tõendada väliskogemusest omandatud 
oskusi.

www.europass.ee/opirande-tunnistus

Kutsetunnistusega 
tööle
Kutsetunnistuse lisas on kirjas kutseos-
kuste kirjeldus eesti ja inglise keeles. See teeb 
tööandjale arusaadavamaks kutsetunnistuse 
omaniku oskused ja kvalifikatsiooni.

Kutsetunnistuse lisa koostatakse kutsestan-
dardi põhjal.

www.europass.ee/kutsetunnistuse-lisa

Kõrgkooli diplomiga 
edasi õppima
Diplomilisa eesmärk on suurendada kvalifi-
katsioonide mõistmist ning lihtsustada tun-
nustamist, sisaldades informatsiooni õpingute 
ja kvalifikatsiooni olemuse, taseme, 
konteksti, sisu ja staatuse kohta.

Diplomilisas on kirjas dokumendi omaniku 
õigused õpingute jätkamiseks või tööturule 
sisenemiseks koduriigis.

www.europass.ee/diplomilisa

CV kirjutamine 
lihtsamaks
Europassi CVs saab selgelt välja tuua hari-
duse ja töökogemuse. Osiste järjekorda on 
võimalik lihtsalt ümber tõsta.

CVd saab muuta sisukamaks ja informatiivse-
maks, kasutades õpirände tunnistuses, 
kutsetunnistuse lisas või diplomilisas 
välja toodud oskusi ja teadmisi.

Europassi CVle saad lisada manustena tunnis-
tusi ja diplomeid, mis tõendavad sinu oskusi.

CV koostamist lihtsustavad juhised ja näidi-
sed.

Kandideeri erialasele 
tööle või praktikale 
Europassi CVga

 Loo tasuta isiklik profiil oskuste, kvalifikat-
sioonide ja kogemuse esile tõstmiseks nii, 
et need on arusaadavad terves Euroopas

 Leia info üle Euroopa avaldatud tööpak-
kumiste ja  õppimisvõimaluste kohta

 Hinda oma oskusi ning kavanda oma kar-
jääri- ja õpieesmärgid

 Vali, millist infot hoiad ja avaldad Euro-
passi portaalis

 Koosta kandideerimisdokumendid kiire-
mini profiilist automaatselt üle kantud 
andmetega

 Hoiusta kõik oma tunnistused,  tõendid 
ja soovituskirjad tööle kandideerimiseks, 
õppima asumiseks või kutse taotlemiseks 
ühes kohas

 Loo vastavalt vajadusele erinevaid CV, 
kaaskirja ja motivatsioonikirja versioone

www.europass.ee/europassicv
www.europass.eu


