Tartózkodási engedély:
Tartózkodási engedélyre van szüksége minden olyan EU állampolgárnak, aki három hónapnál hosszabb időt szeretne
Finnországban tölteni. Az ehhez szükséges nyomtatványokat a
helyi rendőrségen lehet igényelni. A regisztráció további bejelentésig érvényes. Öt év finnországi tartózkodás után az EGT
állampolgár állandó tartózkodás jogára jogosult.
Helsinki Egyetem

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen
Finnish National Board of Education
[ENIC-NARIC Finland]
PO Box 380
FI-00531 Helsinki
Finland
Tel: +358 9 7774 775
Fax: +358-9 7747 7201
E-mail: recognition@oph.fi
Web: http://www.oph.fi/info/recognition/

Amennyiben a fenti, általános tájékoztató elolvasása után még további,
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

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

Finnország

Szállás:
Finnországban meglehetősen magasak a lakásbérleti díjak.
Az olcsóbb lakhatás reményében érdemes másokkal együtt
lakást bérelni. Emellett a CIMO is ajánl szálláslehetőséget a
külföldi hallgatók, kutatók, tanárok számára:
További információ:
http://www.cimo.fi
http://www.soa.fi/
http://www.expat-finland.com/moving_to_finland/housing.html

Foglalkoztatási Hivatal

Ösztöndíj lehetőségek:
Finnországban a CIMO (Nemzetközi Mobilitási Központ)
biztosít számos ösztöndíjat finn és külföldi diákok számára. Honlapjuk: http://www.cimo.fi/
Érdemes továbbá a kiválasztott felsőoktatási intézménynél,
illetve a finn Oktatási Minisztériumnál érdeklődni:
http://www.minedu.fi/OPM/?lang=en
További információ finnországi ösztöndíj lehetőségekről:
www.studyinfinland.fi

Tanulás
Európában

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.

Külképviseletek:
Magyar Nagykövetség
Kuusisaarenkuja 6
00340 Helsinki
Tel: 00-358-9-48-41-44, 00-358-40-041-4402 (mobil)
E-mail: mission.hel@kum.hu, Web: www.mfa.gov.hu/emb/helsinki
Konzuli hivatal
Kuusisaarenkuja 6
00340 Helsinki
Tel: 00-358-9-458-21-90
E-mail: consul.hel@kum.hu

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

Nemzeti Pályainformációs
Központ

Kedves Érdeklődő!

Telefon:

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 Fog-

Nagyobb városok hívószámai:

lalkoztatási Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát. A 2007–2013

Nemzetközi hívószám: +358

közötti időszakban az európai uniós hátteret az Egész életen át tartó tanulás

Település

Hívószám

programja biztosítja. A központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az egész

Helsinki

+358 9

életen át tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztat-

Tampere

+358 3

Turku

+358 2

Vaasa

+358 6

hatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele,
illetve a magyar és nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.
A www.npk.hu és www.euroguidance.hu honlapon számos információ

Vízi közlekedés: Finnországból komppal könnyen megközelíthető Észtország és Svédország is. Belföldi kompjáratok
sűrűn járnak Finnország és kisebb szigetei között.
További információ: http://www.finnguide.fi/finlanddirectory/
Finland_ferries.asp

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.

Joulupukki, a finn mikulás

Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,

Nemzeti ünnepek:

mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Finnország – Alapvető információk:

Saimaa-tó

Hivatalos név: Finn Köztársaság
Elhelyezkedés: Észak-Európa
Terület: 338 145 km2
Népesség: 5 244 749 fő
Főváros: Helsinki
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: finn, svéd
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: evangélikus, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET) + 1
Hívószám: +358

• Január 1. – Újév
• Január 6. – Vízkereszt
• Nagypéntek
• Húsvét vasárnapja
• Húsvét hétfője
• Május 1.
• Áldozócsütörtök
• Pünkösd vasárnap
• Június harmadik szombatja, Nyárközép
• November első szombatja, Mindenszentek napja
• December 6. – Függetlenség napja
• December 25. – Karácsony első napja
• December 26. – Karácsony másodnapja

Sürgősségi ellátás:
Segélyhívó szám: 112 (ingyenes, ezen a számon hívhatók a
mentők, a tűzoltók és a rendőrség is)
Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai
Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány
felmutatásával, a finn állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. Vizitdíjat fizetni kell. (Az
Európai Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)

Oktatási rendszer:

Helsinki Katedrális

Közlekedés:
Repülőterek: A legnagyobb nemzetközi forgalmat bonyo
lító repülőtér Helsinki-Vantaa; további fontos repülőterek:
Oulu, Turku, Tampere-Pirkkala. A belföldi utazás számos
esetben olcsóbb repülővel, mint vonattal, különösen, ha
Észak-Finnországba utazunk.
További információ: www.finnair.com
http://www.azworldairports.com/azworld/p1560.cfm
Vasút: Finnországban majdnem minden vasútvonal Helsinkiből indul. A Pendolino vonatok segítségével gyorsan eljuthatunk a fővárosból néhány nagyobb finn városba (Joensuu,
Kuopio, Oulu, Tampere, Turku). További információ: www.vr.fi
Busz: A buszokat többnyire magántársaságok üzemelte
tik, és az egész ország területén közlekednek. Az Express
Bus hálózat segítségével eljuthatunk az összes finn nagyvárosba.
További információ: http://www.expressbus.fi/

Óvoda és iskola előtti képzés: A törvény szerint minden
iskolás kor alatti finn gyermeknek joga van óvodába járni.
Az óvodákon kívül az iskolák is szerveznek iskolai felkészítőket az 5-6 évesek számára.
Általános iskola: Finnországban a kötelező oktatás 7–16
éves korig tart. Az általános iskola alsó és felső tagozatból
áll: az alsó tagozat hat, a felső tagozat pedig 3 évig tart.
Középiskola: A középiskolai oktatás szintén alsó és felső
szintre bontható. Az alsó szint után a diákok vagy felső
szintű középiskolában (3 év, érettségi vizsgával zárul), vagy
szakközépiskolában (2-3 év, alapfokú szakmai vizsgával zárul) folytatják tanulmányaikat.
Felsőoktatás: A hallgatók húsz egyetem és harminc műszaki főiskola közül választhatnak. Az egyetemeken továbbtanulási központok működnek, amelyek további szakmai
képzésekhez nyújtanak lehetőséget. Ezek a képzések költségtérítésesek, nem adnak vizsgát, a munkáltatói körökben
azonban elismertek és keresettek.
Az egyetemeken a bolognai rendszernek megfelelően 3 év
után bachelor (BA), majd további két év után master (MA)
diploma szerezhető.
További információ: http://www.oph.fi/english/education

