A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky
Centre for the Recognition of Diplomas, Ministry of Education of the
Slovak Republic
Stromová 1
813 30 Bratislava 1, SR
Tel.: +421 2 59 238 121
Fax: +421 2 59 238 124
E-mail: naric@minedu.sk
Web: http://www.minedu.sk

Ösztöndíj lehetőségek
Szlovákiában számos ösztöndíj lehetőség van külföldi diákok részére. Az
ösztöndíjakkal elsősorban a SAIA (Szlovák Felsőoktatási Információs
Ügynökség) foglalkozik.
További információ: http://www.saia.sk/en/.

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

Amennyiben a fenti, általános tájékoztató elolvasása után még további,
konkrét kérdései lennének, forduljon hozzánk bizalommal:
Nemzeti Munkaügyi 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
Szlovákia

Tartózkodási engedély:
Magyar állampolgárok 90 napig tartózkodhatnak külön engedély nélkül
Szlovákia területén, az ezt meghaladó tervezett tartózkodás esetén a
helyi rendőrségen kell tartózkodási engedélyt kérni. Az engedély megadásához a tartózkodás célját (munkavállalás, tanulmányok folytatása,
stb.) és a lakhatási feltételeket igazolni kell. A tartózkodási engedélyt ezt
követően kb. 30 napon belül, öt éves érvényességgel állítják ki.

Euroguidance
Hungary

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

Külképviseletek:

Konzuli hivatal
040 01 Kosice (Kassa)
Hlavná 67.
Tel.: +421 55 728-2021
E-mail: mission.kas@kum.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/cons/kosice

Kiadja:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
Kiadás éve: 2012.

Nemzeti Pályainformációs
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Study in Europe weboldal –
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/index_en.html)
Az Európai Bizottság hivatalos, tagállamokban való tanulással foglalkozó weboldala. Az alábbi kérdésekre ad részletes választ:
• jelentkezés tagállamok felsőoktatási intézményeibe,
• elérhető egyetemi/főiskolai programok BA, MA, PhD szinteken,
• glosszárium a fontos, felsőoktatáshoz kapcsolódó fogalmak magyarázataival (pl. akkreditáció, kreditátvitel),
• ösztöndíj és támogatási lehetőségek,
• aktuális tandíjak,
• az oktatási rendszerek részletes leírása.

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.

EM

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk

Magyar Nagykövetség
811 02 Bratislava (Pozsony)
Nad Lomom 28.
Tel.: +421 2 5920-5200
E-mail: mission.pzs@kum.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/emb/bratislava
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Szállás:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ

Kedves Érdeklődő!
A Nemzeti Pályainformációs Központ (Euroguidance Hungary) az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben
kezdte meg működését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat Nemzeti Munkaügyi 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.

Szlovákia
Alapvető információk:

Oktatási rendszer:

•
•
•
•

Óvoda és iskola előtti képzés: Szlovákiában a gyerekek 2 éves koruktól 6 éves korukig járhatnak óvodába. Az óvodai nevelés nem kötelező.

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 155
Tűzoltók: 150
Rendőrség: 158

Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával a szlovák
állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)
További információ: www.oep.hu

A www.npk.hu és www.euroguidance.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.

Sürgősségi ellátás:

Közlekedés:
Trencséni vár

Nemzeti ünnepek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

január 1. – Újév, a Szlovák Köztársaság alapítása
január 6. – Vízkereszt
május 1. – A munka ünnepe
május 8. – A II. világháború vége
július 5. – Szt. Cirill és Szt. Metód ünnepe
augusztus 29. – A szlovák nemzet felemelkedésének napja
szeptember 1. – A szlovák alkotmány ünnepe
szeptember 15. – Szűz Mária, Szlovákia patrónusának napja
november 1. – Halottak napja
december 25-26. – Karácsony

Repülőterek: Szlovákiában jelenleg egy nemzetközi repülőtér van Pozsonyban, de mind a krakkói, mind a bécsi (Schwechat) repülőterek nagyon közel vannak a szlovák fővároshoz. Pozsonyból minden európai
főváros elérhető repülővel.
További információ: www.letiskobratislava.sk
Vasút: Szlovákiában a vasúti közlekedés a belföldi közlekedés gyors és
olcsó módja, de a nemzetközi vasútforgalom is jól fejlett. Pozsonyt közvetlen járatok kötik össze Béccsel, Varsóval, Budapesttel, Bukaresttel,
Moszkvával, Kijevvel és Prágával.
További információ: www.zsr.sk
Autóbusz: Szlovákia fejlett buszhálózattal rendelkezik, amely minden
kisebb települést összeköt. A buszjáratok kedvező áron igénybe vehetők
és nagyon pontosak.
További információ: www.cp.sk

Kassa
Hivatalos név: Szlovák Köztársaság
Elhelyezkedés: Közép-Európa
Terület: 48 845 km²
Népesség: 5 455 407 fő
Főváros: Pozsony
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: szlovák
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: római katolikus, protestáns, görög katolikus, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +421

Pozsonyi vár

Vízi közlekedés: Folyami személy- és teherhajózásban egyaránt a Duna
játssza a központi szerepet, Pozsonyt összeköti Béccsel és Budapesttel.
Mindkét fővárosba naponta több hajó is indul.
További információ: www.lod.sk

Általános iskola: Az általános iskolai és középiskolai képzés az állami iskolákban ingyenes, a magániskolákban tandíjat kérhetnek. Az általános
iskolai képzés két részből áll: az alsó (6-10 éves korig), illetve a felső tagozatból (10-15 éves korig). Az alsó tagozat elvégzését követően a diák választhat, hogy tanulmányait 8 osztályos gimnáziumban, vagy az általános
iskola felső tagozatán kívánja folytatni.
Középiskola: Szlovákiában a középiskoláknak különböző formái léteznek. A gimnázium általános képzést nyújt, és elsősorban főiskolai és
egyetemi tanulmányaikra készíti fel a diákokat. A gimnáziumi oktatás 8
(10-18 éves korig), illetve 4 éves (15-19) képzésből állhat. A szakközépiskolák a diákokat elsősorban valamilyen szakmára készítik fel, de lehetőséget biztosítanak a felsőfokú intézményekbe való bejutásra is. A középiskola elvégzésével a diákok érettségi bizonyítványt kapnak.
Felsőoktatás: Jelenleg 21 felsőfokú intézmény működik Szlovákiában,
közöttük két katonai és egy rendőr akadémia, négy műszaki egyetem,
három zenei és művészeti akadémia, egy közgazdasági, orvosi és mezőgazdasági egyetem. A felsőoktatási képzésben három szint különül
el: a Bachelor, a Master, illetve a doktori képzés. A Bachelor szint legalább három éves képzés, amelynek elvégzését követően a diákok Master szinten folytathatják tanulmányaikat. Az egyetemi képzések, valamint a mérnöki képzés legalább négy éves időtartamú, míg az
állatorvosi és orvosi képzések hat évig tartanak. A phd tanulmányok
három, illetve öt évet vesznek igénybe.
További információ: http://www.uips.sk/enic/sk/System.htm
http://www.minedu.sk/index.php?lang=en&rootId=17
www.studyin.sk

