
                   
 
 

 

 
  

AGENDA SZKOLENIA 

Tytuł szkolenia Europass - zwiększ swoje szanse na europejskim rynku pracy 

Data szkolenia 
13-12-2022 r. (wtorek) w godz. 13:00 – 13:45 (pierwsza grupa) oraz w 

godz. 14:00 – 14:45 (druga grupa)               DO WYBORU! 

Miejsce 

szkolenia 

sala komputerowa 033 w budynku 21, Kampus UKSW ul. Wóycickiego 

1/3 

Osoby 

prowadzące 

 
Viktoriia Khyzhniak oraz Piotr Głusiec - pracownicy Krajowego 
Centrum Europass & Euroguidance i Krajowego Zespołu Ekspertów ds. 
Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET, Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji. Szczegółowe notki biograficzne poniżej.  
 

Organizator Biuro Karier UKSW oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Uczestnicy wszyscy studenci UKSW 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

Szkolenie podzielone jest na dwie części: 
- Teoretyczną - prezentacja Europass i poszczególnych dokumentów:  Profil Europas, CV, 
Europass – Mobilność, Suplementy: do Dyplomu Szkoły Wyższej oraz 
- Praktyczną - Jak utworzyć profil Europass i CV. Obsługa platformy www.europass.eu; 
  
Europass oferuje kompleksową usługę do skutecznej prezentacji swojego profilu 
zawodowego na europejskim rynku edukacji i pracy. W trakcie szkolenia zaprezentujemy 
pełną ofertę Europass, omówimy charakterystykę poszczególnych dokumentów oraz ich 
sposób otrzymania i wykorzystania. Przedstawiona zostanie platforma www.europass.eu , 
która jest narzędziem do zarządzania i planowania kariery zawodowej. Europass jest 
inicjatywą ściśle związaną z funduszami unijnymi i programem Erasmus+. Omówimy korzyści 
i możliwości, jakie stwarza Erasmus+ w szkolnictwie wyższym dla studentów planujących 
wyjazd na Erasmusa. 
  
 

FORMA ZGŁASZANIA SIĘ UCZESTNIKÓW: 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie wiadomości na adres m.sobolewska@uksw.edu.pl 

o tytule „Europass - zgłoszenie na szkolenie” w treści wpisując swoje imię i nazwisko, 

numer albumu, kierunek studiów, numer telefonu kontaktowego oraz  

z zaznaczeniem, który warsztat (grupa pierwsza o godz. 13:00, czy grupa druga o godz. 

14:00). Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 08-12-2022 (czwartek) do godz. 13:00. 

 
 

http://www.europass.eu/
http://www.europass.eu/
mailto:m.sobolewska@uksw.edu.pl


                   
 
 

 

 
  

 
 
Viktoriia Khyzhniak 
 
Pracownik Krajowego Centrum Europass & Euroguidance i Krajowego Zespołu Ekspertów ds. 
Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.  
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunkach stosunki 
międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej. W przeszłości koordynatorka i organizatorka 
projektów międzynarodowych, konferencji oraz spotkań. Od 2021 roku jest pracownikiem 
Krajowego Centrum Europass & Euroguidance funkcjonującego w ramach Narodowej Agencji 
Programu Erasmus+ w Polsce. Odpowiada za obsługę programów Europass i Euroguidance 
oraz prowadzenie warsztatów, szkoleń i reprezentację zespołu w sieci europejskiej 
Krajowych Centrów Europass oraz Euroguidance. 
  
Piotr Głusiec 
 
Pracownik Krajowego Centrum Europass & Euroguidance i Krajowego Zespołu Ekspertów ds. 
Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.  
Odpowiada za organizację licznych inicjatyw szkoleniowo-promocyjnych za zakresu 
popularyzacji programu Europass – wspólnotowego narzędzia do skutecznej prezentacji 
kompetencji, doświadczenia i wykształcenia na europejskim rynku pracy i edukacji, 
ustanowionego przez Komisję Europejską w celu ułatwienia obywatelom mobilności 
zawodowej. Oprócz działalności promocyjno-informacyjnej Europass i Euroguidance 
odpowiada za prowadzenie sesji szkoleniowych i warsztatowych oraz opracowanie artykułów 
i treści merytorycznych. Uczestniczy w międzynarodowych grupach roboczych i 
konsultacyjnych zrzeszających europejskie Centra Europass. 
 

 


