Tartózkodási engedély:
A Szlovén Köztársaságba a magyar állampolgárok érvényes útlevéllel
vagy személyi igazolvánnyal szabadon beléphetnek bármilyen (átutazás, turizmus, vagy akár munkavállalás, tanulmányok folytatása, letelepedés) célból, és ott engedély nélkül 90 napig tartózkodhatnak. 90 napnál
hosszabb tartózkodás esetén kötelesek a tartózkodási helyük szerint illetékes önkormányzattól tartózkodási engedélyt kérni, az engedély már a
belépést követően akár azonnal is megkérhető.

Szállás:

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
Szlovénia

A Szlovéniába külföldről érkező diákok viszonylag olcsón találhatnak
szállást az egyetemi városok diákszállóiban.
További információ: http://www.hungarian.hostelworld.com/
Ljubljanai Tudományegyetem

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Oddelek za
priznavanje izobraževanja, ENIC-NARIC
Ministry of Higher Education, Science and Technology, Education
Recognition Office, ENIC-NARIC
Kotnikova 38
1000 Ljubljana, SI
Tel.: (+386) 1 478 47 45
Fax: (+386) 1 478 47 24
E-mail: naric.mszs@gov.si
Web: http://www.mvzt.gov.si/index.php?id=345

Külképviseletek:
Magyar Nagykövetség
1210 Ljubljana-Sentvid
Ulica Konrada Babnika 5.
Tel.: (+386) 1 512-1882
E-mail: huemblju@siol.net
Web: http://www.mfa.gov.hu/emb/ljubljana

Euroguidance
Hungary

Konzuli hivatal
1210 Ljubljana-Sentvid
Ulica Konrada Babnika 5.
Tel.: (+386) 1 512-1882 (ügyelet: (+386) 1 512-1870)
E-mail: huemblju@siol.net
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
Szlovénia és Magyarország között államközi szerződés van, az aktuális
szlovén ösztöndíjakról a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) honlapján
lehet részletes információkat találni: www.scholarship.hu

Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs
Központ

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

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

Kedves Érdeklődő!

Telefon:

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.

•  Nemzetközi hívószám: +386
Nagyobb városok hívószámai:
Település
Ljubljana
Maribor
Koper
Kranj
Portoroz

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.

Szlovénia
Alapvető információk:

Hivatalos név: Szlovén Köztársaság
Elhelyezkedés: Közép-Európa
Terület: 20 273 km²
Népesség: 2 009 245 fő
Főváros: Ljubljana
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: szlovén
Hivatalos fizetőeszköz: euró (1 € = kb. 280 HUF)
Vallás: katolikus, lutheránus, muszlim
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +386

Hívószám
+386 1
+386 2
+386 5
+386 4
+386 5

Busz: A belföldi utazásokra ajánlatosabb a buszközlekedést választani,
mint a vasútit, mivel sokkal kényelmesebb, nem igényel átszállásokat,
és nem utolsósorban meglehetősen olcsó. Külföldre is számos buszjárat indul, elsősorban Olaszországba, valamint Magyarországra és Ausztriába.
További információ: http://www.ap-ljubljana.si/
Vízi közlekedés: Szlovéniában három nagyobb kikötőváros van: Izola,
Koper és Piran. A kikötőkből naponta több kompjárat indul Olaszországba és Horvátországba.
További információ: www.viamare.com

Bohinj

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Az iskola előtti képzés Szlovéniában a
gyerekek 1-6 éves koráig tart és nem kötelező. A képzési tervet két szakaszra bontják: 1-3 éves , illetve 3-6 éves gyerekek számára, és hat fő
tevékenységi területet ölel fel: testmozgás, nyelv, művészet, természet,
társadalom és matematika.

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

Január 1. és 2., Újév
Február 8., Prešeren-nap, szlovén kulturális ünnep
Húsvét vasárnap és hétfő
Április 27., A megszállók elleni felkelés napja
Május 1. és 2., A munka ünnepe
Pünkösd vasárnapja
Június 25., A szlovén állam ünnepe
Augusztus 15., Nagyboldogasszony napja
Október 31., A reformáció napja
November 1., Az Emlékezés napja
December 25-26., Karácsony
December 26., A függetlenség napja

Sürgősségi ellátás:
Ljubljana

Vasút: A szlovén vasút európai színvonalú, bár néhány szárnyvonalon
meglehetősen ritkán járnak a vonatok. Az előre megváltott jegyek a
megváltástól számított négy hónapon belül érvényesek.
További információ: http://www.slo-zeleznice.si/

•
•
•
•

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 113
Tűzoltók: 112
Rendőrség: 112

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

Predjama Kastély

Közlekedés:
Repülőterek: Szlovéniában három nemzetközi repülőtér található,
Ljubjanában, Mariborban és Potorozban. A repülőterekről minden nagyobb európai városba indulnak járatok.
További információ:
http://www.aircraft-charter-world.com/airports/europe/slovenia.htm

Általános iskola: Az általános iskolai képzés időtartama az 1999/2000-es
tanévtől 9 évre emelkedett. A gyerekek hatodik életévük betöltésének
évében kezdik meg tanulmányaikat. A kilenc éves tanulmányi idő három
hároméves szakaszra oszlik.
Középiskola: A gimnázium célja a tanulók felsőoktatási tanulmányokra
való felkészítése. A képzés időtartama négy év, melynek végeztével a
tanulók érettségi vizsgát tesznek. Azon diákoknak, akik nem akarják tanulmányaikat felsőfokú intézményben folytatni, lehetőségük van szakmai kurzusok elvégzésére, a rövidtávú szakmai programok minimum
másfél évig tartanak. A szakközépiskolák és a szakmunkásképzők célja
elsősorban a diákok munkára való felkészítése.
Felsőoktatás: A középiskola végeztével a diákok főiskolában, illetve
egyetemen folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A felsőfokú tanulmányoknak két szintje különül el: a graduális és posztgraduális
szint. A graduális szint elvégzését követően a diákok diplomát kapnak, a posztgraduális esetében az alapdiplomát kiegészítő szakosított diplomát szereznek. Az egyetemi képzést követően phd képzést
folytathatnak.
További információ: http://www.mss.gov.si/en/

