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Europa  – Økonomi  – 
Mobilitet
Europa vokser fra år til år endnu tættere sammen - i poli-
tiske, sociale og især økonomiske forhold. Udfordringerne, 
som denne udvikling medfører, kræver en særlig forståelse 
for de økonomiske sammenhænge i et forenet Europa. 
Der kræves velvilje til mobilitet, omfattende soft skills og 
økonomisk kompetence for at kunne flytte sig sikkert rundt 
i arenaen af internationale økonomiske spørgsmål.

European Business Baccalaureate Diploma (EBBD) tager 
afsæt i disse behov! Langt ud over de pågældende nationale 
rammer erhverver unge mennesker, der opfylder almene 
krav om adgang til universiteterne, sig EBBD, en i hele 
Europa harmoniseret og anerkendt tillægskvalifikation til 
økonomiske erhverv.  Således øger de deres chancer på det 
europæiske arbejdsmarked.

Økonomisk kompetence 
på Europæisk
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kræver i 
fremtiden stadig mere omfattende og specifikke kompeten-
cer. Certifikatet EBBD blev lige netop udarbejdet med føl-
gende kompetencer i tankerne: Det støtter det europæiske 
erhvervsliv med topkvalificeret arbejdskraft. Kandidaterne 
får et yderligere, internationalt anerkendt certifikat også 
som forberedelse til et europæisk orienteret studie.

> Økonomisk kompetence
> Kompetence på internationale økonomiske  
 indsatsområder
> Europakompetence - CFEC
> Fremmedsprogskompetence i flere sprog
> Kompetence til bearbejdelse af økonomiske  
  spørgsmål på et fremmedsprog  – CLIL
> Anvendelse af erhvervsmæssig kompetence  
  i et udlandspraktikum
> Problemløsningskompetence inden for  
 økonomiske projekter og simulationer
> Soft Skills

Europa arbejder sammen
Internationale partnere har slået sig sammen for i fælles-
skab at udvikle European Business Baccalaureate Diploma 
og at udarbejde et egnet pensum. Det befinder sig for 
øjeblikket i evalueringsfasen. Fra september 2012 kan EBBD 
også implementeres på skoler uden for projektet.

Projektpartneren „European Business Baccalaureate 
Diploma e.V.“ påtager sig dermed fastlæggelse af bestem-
melserne for certificeringen.. 
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