Kiket tájékoztat az NPK?
› általános iskolák, középiskolák és szakképző intézmények tanulóit és oktatóit;
› főiskolák, egyetemek hallgatóit és oktatóit;
› tanácsadó szervezetek munkatársait;
› és minden további érdeklődőt.
Szolgáltatásaink elérhetők a munkaügyi központok kirendeltségein is, keresse EUROFIT-es munkatársainkat!

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

Képzés
határok nélkül

Ahol elérhet bennünket:

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.

Nemzeti Pályainformációs
Központ
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› honlapunkon: az információk a www.npk.hu és a
www.euroguidance.hu címen érhetők el;
› levélben: az info@npk.hu e-mail címen vagy postai
úton a 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. levelezési
címen;
› személyesen: szegedi székhelyű irodánkban, pályaválasztási és oktatási kiállításokon és egyéb rendezvényeken;
› telefonon: a (62) 555 580-as számon;
› wap portálunkon: http://www.npk.hu/wap/index.
wml
címen a közép- és felsőfokú oktatás témakörében
kereshetnek információkat;
› kiadványainkon keresztül: magyar és angol nyelvű
kiadványaink honlapunkon is megtekinthetők.
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Hogyan tájékoztat az NPK?

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ –
Euroguidance Hungary
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› Bizonyítványok és oklevelek külföldi elismertetése;
› Pályázati és ösztöndíj lehetőségek.

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 élethosszig 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, valamint a 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.

Nemzeti Pályainformációs Központ
Képzési információk
Ha például kíváncsi arra, hogy…
› jelentkezhet-e angol nyelvtanfolyamra Londonban,
› részt vehet-e szakmai gyakorlaton Németországban,
› melyek a letelepedés feltételei Olaszországban,
…forduljon hozzánk!

Tájékoztatást nyújtunk…
›
›
›
›

konkrét képzési lehetőségekről,
a mobilitás feltételeiről,
az egyes végzettségek kölcsönös elismeréséről,
csereprogramokról,

›
›
›
›
›

tandíjakról,
ösztöndíjakról,
gyakornoki lehetőségekről,
a külföldön igénybe vehető tanácsadási szolgáltatásokról.
[…]

Milyen információkkal segíti
a tájékozódást az NPK?
Magyarországi képzési lehetőségek, információk
› középiskolák és szakképző intézmények beiskolázási
adatai;
› felsőoktatási intézmények felvételi feltételei;

› felnőttképzési lehetőségek;
› gyakornoki képzőhelyek.

Tanulási lehetőségek Európában
› Országismertetők: 31 európai országot bemutató
kiadvány (26 európai uniós tagország, valamint Svájc,
Izland, Norvégia, Liechtenstein és Horvátország);
› Információk hazánk képzési- és munkaügyi rendszeréről, valamint külföldiek egészségügyi ellátásáról
magyar és angol nyelven;
› PLOTEUS – az Európai Bizottság képzési portálja: közép- és felsőfokú képzési lehetőségek Európa országaiban (http://www.ec.europa.eu/ploteus);

