Felsőoktatás: A felsőoktatási intézményeknek több típusa
van: egyetem, tudományegyetem, más felsőfokú végzett
séget adó intézmények, valamint nem egyetemi szintű fel
sőfokú oktatási intézmények. A felsőfokú oktatási intézmé
nyekben egyetemi szintű oktatást biztosítanak a következő
területeken: műszaki, gyógyszerész, orvos, építész, zene,
művészetek és gazdaságtudomány.
További információ: http://www.iu.dk/

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

Tartózkodási engedély:

Aalborgi Egyetem

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
CIRIUS
Fiolstræde 44
1171 Copenhagen K
Denmark
Tel: +45 33 95 70 00
Fax: +45 33 95 70 01
E-mail: anerkendelse@iu.dk
Web: http://en.iu.dk/recognition

Ösztöndíj lehetőségek:
A legegyszerűbb módja annak, hogy valaki Dániában ösz
töndíjasként tanuljon az, ha egy magyar felsőoktatási in
tézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Ebben az
esetben a diák a saját intézménye által felkínált csereprog
ramokban vehet részt. Ha az egyetemünk vagy főiskolánk
nem rendelkezik dán kapcsolatokkal, érdemes a kiválasz
tott dán felsőoktatási intézmény Nemzetközi Kapcsolatok
Irodájában (International Office) egyéni, vendégdiákoknak
szóló lehetőségek után érdeklődni.
További információ: http://www.studyindenmark.dk/
http://www.ug.dk

Amennyiben a fenti, általános tájékoztató elolvasása után még továb
bi, konkrét kérdései lennének, forduljon hozzánk bizalommal:
Foglalkoztatási 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
Dánia

A Dániában tanulni kívánó diákoknak tartózkodási enge
délyt kell igényelniük a hatóságoktól, a tartózkodási enge
délyt akkor kapják meg, ha igazolni tudják, hogy tanulmá
nyaik idejére biztosítva van megélhetésük minden költsége.
A tartózkodást a magyarországi dán nagykövetségen kell
igényelni, és később Dániában lehet meghosszabbítani.
Szállás:
A Dániába érkező külföldi diákok számára olcsóbb lehe
tőséget jelentenek a magánszállások vagy ifjúsági szállá
sok. A szálláskeresésben segítséget nyújtanak az egyete
mek nemzetközi irodáiban.
További információ:
www.studyindenmark.dk
Külképviseletek:
Magyar Nagykövetség
Strandvejen 170
2920 Charlottenlund
Koppenhága
Tel: +45 39/631688, +45 39/631929
E-mail: mission.cph@kum.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/emb/copenhagen
Konzuli hivatal
Strandvejen 170
2920 Charlottenlund
Koppenhága
Tel: +45 39/631688, +45 39/631929
Fax: +45 39 630052
E-mail: mission.cph@kum.hu

Foglalkoztatási Hivatal
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 felhasználásáért.

Készült:
a Foglalkoztatási Hivatal digitális nyomdájában
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
2011

Nemzeti Pályainformációs
Központ

Vízi közlekedés: A dán szigetvilágnak köszönhetően a
hajóközlekedés nagyon élénk Dániában. A két legfonto
sabb közlekedési útvonal: Aarhus és Kalundborg, vala
mint Ebeltoft és Odden között húzódik.
További információ: http://www.scandlines.dk

Kedves Érdeklődő!
A Nemzeti Pályainformációs Központ (Eurog uidance Hungary) az Európai
Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte
meg működését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási 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,
illetve a magyar és nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.
A www.npk.hu és www.euroguidance.hu honlapon számos információ
olvasható az európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndí-

Koppenhága, Kis Hableány

Aalborg

Nemzeti ünnepek:

Közlekedés:

jakról, 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.

Dánia – Alapvető információk:

•
•
•
•
•
•
•
•

Január 1. – Újév
Április 16. – Margit királynő születésnapja
Április 18. – Dybbøldagen (A zászlók napja)
Húsvét hétfő (változó)
Áldozócsütörtök (váltózó)
Pünkösdhétfő (váltózó)
Június 5. – Az Alkotmány Napja
December 25-26. – Karácsony

Repülőterek: Dánia (és egyben Svédország és Norvégia)
nemzeti légitársasága a Scandinavian Airlines System (SAS).
Az ország legnagyobb repülőtere a koppenhágai repülőtér,
amely egyben Észak-Európa legforgalmasabb légi csomó
pontja is. Repülőterek vannak még Aalborgban, Odenseben
és néhány kisebb városban is.
További információ: www.flysas.com

Sürgősségi ellátás:

Koppenhága

Hivatalos név: Dán Királyság
Elhelyezkedés: Észak-Európa
Terület: 43 094 km²
Népesség: 5 475 791 fő
Főváros: Koppenhága
Államforma: alkotmányos monarchia
Hivatalos nyelv: dán
Hivatalos fizetőeszköz: dán korona
Vallás: lutheránus, egyéb
Időzóna: közép-európai idő
Hívószám: +45

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 112
Tűzoltók: 112
Rendőrség: 114
Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai
Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány
felmutatásával, a dán állampolgárokéval megegyező sürgőssé
gi egészségügyi ellátásra jogosultak. (Az Európai Egészségbiz
tosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes
OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)

Telefon:
• Nemzetközi hívószám: +45
Nagyobb városok hívószámai: Az egyes városoknak nin
csenek külön hívószámai, minden telefonszám nyolcjegyű.

Vasút: Dániában fejlett és magas színvonalú a vasúthálózat.
A vasútvonalak Dánia minden települését összekötik, és
számos járat indul Európa más országaiba is.
További információ: http://www.dsb.dk
Busz: Dániában a buszközlekedés gyors és pontos. Busz
járatok kötik össze az ország minden települését és az el
múlt néhány évben számos távolsági buszútvonalat épí
tettek ki Koppenhága, Aalborg, Frederickshavn és Jütland
között.
Online menetrendek: www.visitdenmark.com

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Dániában számos intézmé
nyi lehetőség van az iskola előtti időszak tekintetében: cse
csemőotthon a 0–3 évesek számára, óvoda a 3–7 évesek szá
mára és olyan összevont intézmények, ahol a gyerekek 14
éves korukig tanulnak. Ezeket az intézményeket az állam
támogatja, a költségek egy részét azonban a szülőknek kell
állnia.
Általános iskola: Az általános iskolában a gyermekek 7-től
16 éves korukig tanulnak. Az állami iskolák mellett vannak
magániskolák is. A gyerekek 90 %-a azonban az ingyenes
állami iskolákban tanul. A dán értékelési skála egyedülálló
Európában: 11 érdemjegy létezik, 12-es osztályzat nincsen, a
rendkívüli teljesítményt azonban 13-as jeggyel lehet minő
síteni.
Középiskola: A képzés két típusát különböztetjük meg, a
gimnáziumot és a szakmai képzettséget nyújtó középiskolát.
A gimnázium 3 évig tart, 16 és 19 éves kor között. Az általá
nos iskola 9. vagy 10. osztályát követően kezdődik, és olyan
képesítést ad, mely lehetővé teszi a diákok számára, hogy
felsőfokú oktatási intézményben tanuljanak tovább. Dániá
ban létezik magasabb szintű képzettséget nyújtó kurzus,
amely két évig tart és az általános iskola 10. osztályát köve
tően kezdődik. A gimnáziummal szemben, közvetlen felvé
telt biztosít egy felsőoktatási intézménybe.

