Tartózkodási engedély:
Az európai uniós állampolgárok érvényes úti okmány birtokában utazhatnak be, és az országba történő belépést követő három hónapig tartózkodási engedély nélkül maradhatnak Málta területén. Három hónap
elteltével szükséges a regisztrációs igazolás, amely a máltai Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalnál (Department of Citizenship and Expatriate
Affairs) igényelhető, és kiállítását követően öt évig érvényes.

Szállás:
A Máltára érkező külföldi diákok elsősorban fogadó családoknál találhatnak szállást tanulmányaik idejére. A családoknál a diákok részére külön
szobát és fürdőszobát biztosítanak.
További információ: http://www.maltabudget.com/
Marsaxlokk

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
Málta

Külképviseletek:
A Magyar Köztársaságnak nincs külképviselete Máltán.

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:

Euroguidance
Hungary

Centru Malti ghal Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni
(Maltese NARIC/ENIC)
Malta Qualification Recognition Information Centre (Malta QRIC)
Ministry of Education
Room No 328
Great Siege Road
Floriana
Tel.: (+356) 21 240419
Fax: (+356) 21 239842
E-mail: qric.malta@gov.mt
Web: http://www.education.gov.mt

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

Ösztöndíj lehetőségek
Málta és Magyarország között államközi szerződés van érvényben, az
aktuális máltai ösztöndíjakról a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) honlapján lehet részletes információkat találni: www.scholarship.hu.

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

Málta
Alapvető információk:

Vízi közlekedés: Máltát Szicíliával és Gozo szigetével kompjáratok kötik össze, amelyek a vallettai kikötőből indulnak naponta többször is.
További információ: http://www.virtuferries.com/index.aspx

Telefon:

Óvoda és iskola előtti képzés: A máltai oktatási rendszer az angolszász rendszerhez hasonló szerkezetű. A gyerekek 3 éves kortól járhatnak óvodába; az óvodai nevelés ingyenes és nem kötelező.

•  Nemzetközi hívószám: +356
Nagyobb városok hívószámai: nincs szükség külön hívószámra.

Közlekedés:

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

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

St. Julians kikötő

Repülőterek: Máltán egy nemzetközi repülőtér található Vallettában.
A reptérről minden európai fővárosba indulnak járatok.
További információ: www.maltairport.com

Nemzeti ünnepek:
•
•
•
•
•
•

Oktatási rendszer:

Általános iskola: Az általános iskolai oktatás 5 éves kortól kezdődik és 11
éves korig tart. Ezután a diákok megkezdik líceumi tanulmányaikat.
Középiskola: A középiskolai oktatás első szakasza a 11 éves korban
kezdődő, kétéves líceum. Líceumi tanulmányokat követően kezdődik a
középfokú oktatás második szakasza, amely a diákok 16 éves koráig tart.
Máltán 16 éves korig tart a kötelező oktatás. Ezután a diákok újabb két
évet tölthetnek a líceumban, amelynek végén felsőoktatási tanulmányokra feljogosító érettségi vizsgát tesznek.
Felsőoktatás: A Máltai Tudományegyetemen a hallgatók bachelor,
master és phd diplomákat szerezhetnek. A bachelor képzés ideje három év, a master diploma megszerzése 1-2 év, a phd fokozaté 2-4 év.
Az oktatás a Máltai Tudományegyetemen elsősorban angol nyelven
folyik.
További információ: http://www.um.edu.mt/

Január 1., Újév
Március 31., Nemzeti nap (az utolsó brit katona is távozik 1979)
Szeptember 8., A győzelem napja (1565)
Szeptember 21., A függetlenség napja (1964)
December 13., A köztársaság napja (1974)
December 25-26., Karácsony

Sürgősségi ellátás:
•
•
•
•

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 196
Tűzoltók: 199
Rendőrség: 191

Valletta
Hivatalos név: Málta
Elhelyezkedés: Dél-Európa, szigetország a Földközi-tengeren
Terület: 316 km²
Népesség: 394 583 fő
Főváros: Valletta
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: máltai, angol
Hivatalos fizetőeszköz: euró (1 € = kb. 280 HUF)
Vallás: katolikus, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +356

Vasút: Máltán nincs vasúti közlekedés.
Busz: Máltán a helyi közlekedést elsősorban a buszok jelentik. A buszközlekedés gyors és olcsó, a legtöbb járat a la vallettai központi pályaudvarról indul.
További információ: www.atp.com.mt

Máltai Tudományegyetem

Málta

