•

 randes Écoles (elit iskola): 3 évig tartó, limitált létszámú
G
kurzusok; érettségi után a diákok előkészítő kurzusokra is
mehetnek.

Az orvosi egyetemeken kívül nincsen numerus clausus a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezésekkor: mindenkit felvesznek, aki érettségi vizsgával rendelkezik.
További információ: http://www.euroeducation.net/prof/franco.htm

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)

Tartózkodási engedély:

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

Tanulás
Európában
Franciaország

Tartózkodási engedélyre van szüksége minden olyan EU állampolgárnak, aki három hónapnál hosszabb időt szeretne
Franciaországban tölteni. Az új tagországok állampolgárainak/munkavállalóinak, akik 3 hónapnál tovább tartózkodnak
Franciaországban regisztráltatniuk kell magukat tartózkodási
helyük szerint illetékes polgármesteri hivatalban vagy a helyi
rendőrségen. A regisztrációs igazolást helyben kiállítják.
Szállás:
Sorbonne

A külföldön folytatott képzések elismerésével 
kapcsolatban információ kérhető:
CIEP
Centre ENIC-NARIC France
1 avenue Léon Journault
92318 Sèvres Cedex, France
Tel: +33 1 45 07 63 21, +33 1 45 07 63 11
Fax: +33 1 45 07 63 02
E-mail: enic-naric@ciep.fr, Web: http://www.ciep.fr/enic-naricfr/

Ösztöndíj lehetőségek:
Franciaországi ösztöndíjakról információt a francia nagykövetség Kulturális és Együttműködési Osztályának honlapján találhatnak az érdeklődők: www.ambafrance-hu.org
Érdemes továbbá az Alliance Francaise irodáit felkeresni
Debrecenben, Győrött, Miskolcon, Pécsett vagy Szegeden
– http://www.af.org.hu/ –, illetve a budapesti Francia Intézet
CampusFrance irodája is nyújthat hasznos információkat –
http://www.inst-france.hu/.

A kollégiumi lehetőségek korlátozottak, és még jóval előre
biztosítani kell a helyét a hallgatónak. Az egyetemek kínálnak még további férőhelyeket az úgynevezett Cités-U-kat;
részletes információkat a helyi diákszervezetek adhatnak.
További információ:
http://www.cnous.fr/
http://www.justlanded.com/
Külképviseletek:
Magyar Nagykövetség
5 bis, Square de l’Avenue Foch
75116 Párizs
Tel: 00-33-1-45-00-94-97, 00-33-1-45-00-94-95
E-mail: mission.par@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/paris
Konzuli hivatal
21, rue F. Garcin
69003 Lyon
Tel: 00-33-04-72-61-88-47
E-mail: mission.lyn@kum.hu;consulate.lyn@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

Kedves Érdeklődő!

Telefon:

A Nemzeti Pályainformációs Központ (Eurog uidance Hungary) az Európai

• Nemzetközi hívószám: +33
Nagyobb városok hívószámai:

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

Település

Hívószám

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

Bordeaux

+33 556

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

Lille

+33 320

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

Lyon

+33 562

hatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele, il-

Marseille

+33 491

Montpellier

+33 467

Nantes

+33 240

Párizs

+33 1

Reims

+33 326

Strasbourg

+33 388

Toulouse

+33 5

Tours

+33 247

letve 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-

Musée d’Orsay

Nemzeti ünnepek:

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.

Franciaország – Alapvető információk:

Párizs

Hivatalos név: Francia Köztársaság
Elhelyezkedés: Nyugat-Európa
Terület: 643 427 km2
Népesség: 64 057 790 fő
Főváros: Párizs
Államforma: elnöki köztársaság
Hivatalos nyelv: francia
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: római katolikus, muszlim, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +33

• Január 1. Újév napja (Le Jour de l’An)
• Nagypéntek (csak Elzász területén munkaszüneti nap)
• Húsvétvasárnap
• Húsvéthétfő
• Május 1. – a Munka Ünnepe (Majális)
• Május 8. – A Győzelem Napja 
(a II. világháború befejezésének emlékére, 1945)  
• Jézus Mennybemenetelének Ünnepe (Áldozócsütörtök)
• Pünkösdhétfő
• Július 14. – Az 1789-es forradalom ünnepe, a Bastille
bevétele, Nemzeti Ünnep (Le quatorze juillet)  
• Augusztus 15. – Nagyboldogasszony (L’Assomption)
• November 1. – Mindenszentek Ünnepe (La Toussaint)
• November 11. – Fegyverszünet Napja (L’ Armistice), 
az I. világháború befejezésének (1918) emlékére
• december 25. – Karácsony
• December 26. – Karácsony másnapja 
(csak Elzász területén munkaszüneti nap)

Vízi közlekedés: Calais (F) és Dover (UK) között rendszeres kompjáratok közlekednek. Továbbá, a Brittany Ferries
által üzemeltetett járatokkal Franciaországból is eljuthatunk
Írországba és Spanyolországba.
További információ: www.seafrance.com
http://www.brittanyferries.com/

Oktatási rendszer:

Saint Tropez

Közlekedés:

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 15 (kevésbé súlyos esetben 18)
Tűzoltók: 18, Rendőrség: 17

Repülőterek: Franciaországnak számos repülőtere van, ezek
közül a legfontosabbak: Párizs (Charles de Gaulle, 23 km-re a
fővárostól; Orly, 14 km-re a várostól), Lyon (Saint-Exupéry, 25
km-re a várostól), Marseille, Nizza, Strasbourg, Toulouse. Magyarországról leginkább Párizsba érkeznek a járatok, de akár
Nizzát, vagy Lyont is megközelíthetjük repülővel.
További információ: www.airfrance.hu
http://www.azworldairports.com/azworld/p1570.cfm

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

Vasút: Franciaországnak kiterjedt vasúthálózata van, amely
Andorra kivételével az összes környező országgal összeköti. Az ország TGV (gyorsvonat) járatairól ismert, amelyek
segítségével a több száz km-re lévő városokat is könnyen és
gyorsan elérhetjük.
További információ: http://www.tgv.com/prehome

Sürgősségi ellátás:

Busz: A Eurolines nemzetközi járataival, busszal is megközelíthetjük Franciaországot. Jóllehet a vonatok sokkal népszerűbbek
az országban, busszal is utazhatunk; leginkább azonban a helyi
közlekedés esetében célszerű a buszokat választani.
További információ: www.eurolines.com

Óvoda és iskola előtti képzés: Minden két éves kort betöltő
gyermek mehet óvodába; az óvodák 85%-a állami és ingyenes.
Az óvodákban, Magyarországhoz hasonló módon, életkor
szerint kis-, középső- és nagycsoportokba járnak a gyerekek.
Általános iskola: A kötelező oktatás 6–16 éves korig tart.
Ebből 5 év (6–11) az általános iskola, amely már tulajdonképpen az óvoda utolsó évében megkezdődik.
Középiskola: A középiskola 11–18 éves korig tart, amely két
ciklusra bontható: 4 év collège, majd 3 év lycée. A gimnáziumi (lycée) képzés lehet általános, illetve szakképzettséget
adó. A középiskolai oktatás alsó és felső középiskolai oktatásból áll: a tanköteles alsó középiskolai képzés általános és
szakmai ismereteket nyújt a diákoknak.
Felsőoktatás: A francia diákok az alábbi felsőoktatási intézmények közül válogathatnak:
• egyetemek;
• felsőfokú szakmai képzést biztosító köz- és magánintézmények;

