mészettudományok és a matematika a fontosabbak, és a közgazdasági
reálgimnázium, ahol a közgazdaságtan és a társadalomtudományok
állnak a középpontban. A középiskolák első két évében a tanterv egyforma, a specializációk a felső tagozatban választhatók ki.
Felsőoktatás: felsőfokú intézményekbe való felvétel alapkövetelménye a sikeres érettségi vizsga. A felsőfokú oktatás az osztrák, illetve EGT
állampolgárok részére ingyenes.
Ausztriában négyféle felsőfokú intézményt különböztetnek meg: egyetemet, hittudományi főiskolát, művészeti főiskolát és szakfőiskolát. Az
országban összesen 12 egyetem és 6 művészeti főiskola található. Az
egyetemeken és főiskolákon négy szemeszteren keresztül alapoktatás
(BA) folyik, melyet alapvizsgával kell lezárni. A következő 4-6 szemeszterben kezdődik a specializáció, amely végén a diákok megkapják MA
(Master of Arts) fokozatukat.
További információ:
http://www.euroeducation.net/prof/ausco.htm

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
ENIC NARIC AUSTRIA
Federal Ministry for Science and Research
Teinfaltstrasse 8, A-1014 Wien
Österreich
Tel.: (+43) 1 531 20 5921
Fax: (+43) 1 531 20 7890
E-mail: naric@bmwf.gv.at
Web: http://www.bmwf.gv.at/naric/

Ösztöndíj lehetőségek
Az Ausztriában tanulni kívánó külföldi diákok számos ösztöndíjra tudnak
pályázni. Az Austrian Exchange Service weboldalán szakterület, régió
vagy képzési szint szerint lehet böngészni a rendelkezésre álló ösztöndíjak között.
További információ:
http://www.oead.ac.at/_English/Austria/grants/index.html

További hasznos weboldalak:
www.scholarship.hu
www.eu-osztondijak.lap.hu
www.tka.hu (ERASMUS)
http://ec.europa.eu/ploteus/
(PLOTEUS – az EU képzési portálja)

Amennyiben a fenti, általános tájékoztató elolvasása után még további,
konkrét kérdései lennének, forduljon hozzánk bizalommal:
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.
Tel.: (62) 555-580 Fax: (62) 555-581
Web: www.npk.hu; www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu

Tanulás
Európában
Ausztria

Tartózkodási engedély:
Az EU állampolgárok három hónapon túli tartózkodása esetén Ausztriában bejelentési kötelezettséget követelnek meg. Tartózkodási engedély
ekkor sem kell, a bejelentésről az illetékes hatóságok csak egy igazolást
állítanak ki.
További információ:
http://www.help.gv.at/Content.Node/25/Seite.250400.html

Euroguidance
Hungary

Szállás:
Ausztriában a Student Housing Service (SWS) segítségével viszonylag
gyorsan lehet olcsóbb szállást találni a nagyobb városokban, de érdemes az egyetemeken a tanulmányok megkezdése előtt a nagyszámú
kollégiumi helyekre pályázni, amelyekről az Österreichische
Hochschülerschaft (ÖH) tud bővebb információval szolgálni.
További információ: h ttp://www.oeh.ac.at/oeh
http://wohnen.career.at/

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé
az abban foglaltak bárminemű felhasználásért

Külképviseletek:
Magyar Nagykövetség
Bankgasse 4-6., 1010 Wien
Tel: (+43) 1 537-80-300
E-mail: vie.missions@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/vienna
Konzuli hivatal
Schenkenstrasse 4., 1010 Wien
Tel: (+43) 1 537-80-300
E-mail: Konsulat.VIE@kum.hu

Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs
Központ

Kiadja:
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Dr. Soós Adrianna mb. főigazgató
Kiadás éve: 2010.

Bécsi Tudományegyetem
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ

Kedves Érdeklődő!

Sürgősségi ellátás:

A Nemzeti Pályainformációs Központ (Euroguidance Hungary) az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben
kezdte meg működését Szegeden. Jelenleg az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szervezeti egységeként
látja el feladatát. A 2007-2013 közötti időszakban az európai uniós
hátteret az Egész életen át tartó tanulás programja biztosítja. A központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az egész életen át tartó tanulás,
a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele ill. a magyar és
nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.

•
•
•
•

A www.npk.hu honlapon számos információ olvasható az európai
képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki lehetőségekről, elérhetők a hazai felsőoktatási és középfokú oktatási
intézmények adatbázisai, illetve az érdeklődők tájékozódhatnak a
végzettségek kölcsönös elismeréséről is.

Telefon:

Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,
mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Ausztria
Alapvető információk:

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 144
Tűzoltók: 122
Rendőrség: 133

Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával, az osztrák állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra
jogosultak. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a
lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)

Busz: Ausztriában jól kiépített buszhálózat működik, mintegy 2800 útvonalon. A buszközlekedés gyors és nem túl drága.
Menetrend: http://public-transport.net/timetabl.htm
Vízi közlekedés: A Dunán számos hajózási társaság üzemeltet kompjáratokat. Ausztriát és Svájcot a bodeni tavon közlekedő kompok is összekötik.
További információ: http://www.erlebnis-bahn-schiff.at/

•  Nemzetközi hívószám: +43
Bécs, Operaház

Nemzeti ünnepek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Január 1.  Újév
Január 6. Vízkereszt
Nagypéntek
Húsvéthétfő
Május 1. A munka ünnepe
Áldozócsütörtök
Pünkösdhétfő
Úrnapja
Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja
Október 26. Az örökös semlegesség törvénybe iktatásának napja
November 1. Mindenszentek
November 15. Szent Lipót napja
December 8. Mária fogantatása
December 25-26. Karácsony

Hallstatt
Hivatalos név: Osztrák Köztársaság, Ausztria
Elhelyezkedés: Közép-Európa
Terület: 83 870 km²
Népesség: 8 199 783 fő
Főváros: Bécs
Államforma: szövetségi köztársaság
Hivatalos nyelv: német
Hivatalos fizetőeszköz: euró (1 € = kb. 280 HUF)
Vallás: római katolikus, protestáns, iszlám, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +43

Vasút: Az osztrák állami vasúttársaság minden nagyobb európai városba és szinte minden osztrák városba indít vonatokat. Nyáron a turisztikailag kiemelt települések között sűrűbben járnak a vonatok.
További információ: www.oebb.at

Bécs, Advent

Nagyobb városok hívószámai:
Település
Bécs
Bécsújhely
Baden Bei Wien
Graz
Innsbruck
Kitzbühel
Klagenfurt
Linz
Salzburg
Sankt Pölten
Villach

Hívószám
+43 1
+43 2622
+43 2252
+43 316
+43 512
+43 5356
+43 4222
+43 70
+43 662
+43 2742
+43 4242

Közlekedés:

Oktatási rendszer:

Repülőterek: Bécsben (Schwechat), Grazban, Linzben, Salzburgban és
Innsbruckban vannak nemzetközi repülőterek, amelyek minden nagyobb európai várossal összeköttetésben állnak és minden nap indulnak belföldi járatok is a repterek között.
További információ:
http://www.travel-library.com/airports/europe/austria/

Óvoda és iskola előtti képzés: A 3-6 év közötti gyermekek nagy többsége óvodába jár. Az óvodai ellátás költségtérítéses, de a szociális helyzettől függően a térítési díjat elengedhetik, illetve csökkenthetik.
Általános iskola: Ausztriában a kötelező oktatás általános és szakképzési
részre osztható. A kötelező oktatás azon év szeptember 1-jén kezdődik,
amelyben a gyermek betöltötte hatodik életévét.
A kötelező oktatás három részből áll:
• Általános képzés (1-4. osztály)
• Alsószintű középfokú oktatás (5-8. osztály)
• Kilencedik osztály
Középiskola: A középiskolai oktatás kétféle intézményben történhet.
Hauptschule: általános oktatás három választható fakultációval: német,
matematika vagy idegen nyelv (legtöbbször angol), illetve az
Allgemeinbildende höhere Schule (AhS) egy négyéves alsó és egy
négy éves felső tagozatra osztható, amely végén érettségi vizsgát kell
tenni. Az AhS alsó tagozatának három fajtája van, a gimnázium, amelyben az idegen nyelveken van a hangsúly, a reálgimnázium, ahol a ter-

