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.
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.

Ciprus
Alapvető információk:

Ayia Napa

Larnaca

Paphosi kikötő

Nemzeti ünnepek:

Közlekedés:

Oktatási rendszer:

•
•
•
•

Repülőterek: Ciprus szigetét legegyszerűbben repülőgéppel lehet
megközelíteni, két nemzetközi repülőtere van, Larnakában és Páfoszban. Fontos tudni, hogy a Ciprusi Kormány rendelete alapján Ciprus
Törökország által ellenőrzött területén található légikikötőkbe érkező
utasok nem léphetnek a Ciprusi Köztársaság területére.
További információ: http://www.cyprusairports.com.cy

Óvoda és iskola előtti képzés: Cipruson közel azonos számban találhatóak magán- és állami óvodák. Az óvodai nevelés a gyermek 3 éves
korától 5 év 8 hónapos koráig tart. Az állami óvodák ingyenesek, a magánóvodákban meglehetősen magas a költségtérítés (havonta 1500 és
3500 euró között).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nicosia
Hivatalos név: Ciprus
Elhelyezkedés: szigetország a Földközi-tengeren
Terület: 5 895 km²
Népesség: 801 622 fő (2009)
Főváros: Nicosia
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: görög, török, angol
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: görög ortodox, muszlim, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET) + 1 óra
Hívószám: +357

január 1., Újév
január 6., Vízkereszt
zöld hétfő (változó dátum – 50 nappal a görög ortodox Húsvét előtt)
március 25., Görög függetlenségi nap (Görögország nemzeti
ünnepe)
április 1., Ciprus nemzeti ünnepe (az angolok elleni forradalom napja)
Nagypéntek (változó dátum – a görög ortodox vallás szerint)
Húsvéthétfő (változó dátum – a görög ortodox vallás szerint)
Húsvét harmadnapja (változó dátum – a görög ortodox vallás
szerint)
május 1., A munka ünnepe
Pünkösd (változó)
augusztus 15., Szűz Mária mennybemenetele
október 1. ,Ciprus függetlenségének napja
október 28., Görög nemzeti ünnep
december 24–26., Karácsony

Alsó és felső középfokú képzés: A középiskolai képzés alsó szintje 11
év 8 hónapos kortól 15 éves korig tart. A képzés második szakasza a
gyermekek 18 éves koráig tart. A középiskolai oktatásban az állami és
magániskolák mellett megtalálhatóak az angol illetve francia nyelvű
magániskolák is (a tandíj itt havi 4500 és 6500 euró közé tehető).

Sürgősségi ellátás:
•
•
•
•

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 199
Tűzoltók: 199
Rendőrség: 199

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

Alapfokú képzés: Az általános iskolai oktatás szintén állami és magániskolákra osztható. A gyerekek 5 év 8 hónapos koruktól 11 év 8 hónapos
korukig járnak általános iskolába.

Autóbusz: Cipruson a helyközi közlekedés gyakorlatilag a szigeten közlekedő buszjáratokra korlátozódik, vasúti közlekedés nincs. A buszok
minden város és kisebb település között közlekednek hétköznap 6-18
óra között, hétvégén 7-17 óra között.
További információ: http://www.cyprusbybus.com
Vízi közlekedés: Ciprus főbb kikötővárosai Limasszol és Larnaka, ahonnan utasszállító és teherhajók is indulnak a kontinens és a görög szigetek felé.
További információ: http://www.ferries.gr

Felsőoktatás: Cipruson három állami egyetem működik, a Ciprusi Tudományegyetem, a Ciprusi Műszaki Egyetem és a Szabadegyetem.
Az állami egyetemek mellett három magánegyetemen (a Nicosiai
Egyetemen, a Ciprusi Európai Egyetemen és a Frederick Egyetemen)
valamint több főiskolán is végezhetők felsőfokú tanulmányok.
A tanév szeptember 1-én kezdődik, és augusztus 31-én ér véget, de
maga az oktatás általában szeptembertől május végéig tart.
Az állami felsőoktatási intézményekbe érettségi bizonyítvánnyal, valamint sikeres felvételi vizsgával lehet felvételt nyerni. Az Európai Unió
országaiból érkező diákok számára az éves tandíj 3500 euró. Az oktatás
nyelve alapvetően a görög és a török, az államilag támogatott egyetemeken és főiskolákon csak néhány szakon lehet angol nyelven tanulni.
A nyelvtudást megfelelő nyelvvizsga-bizonyítvánnyal kell igazolni.
A magánegyetemek és –főiskolák esetében a felvételi feltételeket mindig az adott intézmény határozza meg, a legtöbb ilyen intézmény angol nyelven is indít képzéseket, itt azonban egy-egy alapképzés ára már

Ösztöndíj lehetőségek
Ciprus és Magyarország között államközi szerződés van érvényben, az
aktuális ciprusi ösztöndíjakról a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) honlapján lehet részletes információkat találni: www.scholarship.hu

További hasznos weboldalak:

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:

Euroguidance
Hungary

Szállás:
Cipruson nagyon kevés kollégiumi férőhely van, ezért az itt tanuló diákok többsége lakást bérel. A bérleti díjak meglehetősen magasak, ezért
érdemes több diáknak összefogni és együtt bérelni lakást. Nicosiában
például egy diák körülbelül havi 750 eurót költ, ennek mintegy a fele
megy el albérletre. Más városokban (Larnaka, Limassol) ennél valamivel
olcsóbban bérelhető szállás.
A Ciprusra készülő diákoknak érdemes előzetesen felvenni a kapcsolatot
az egyetemükkel, és kollégiumi férőhelyet igényelniük.
További információ: http://www.justlanded.com/english/Cyprus/
Topics/Housing-Rentals

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
2 Prigkipos Karolou (Prince Charles) str.
Agios Domethios
2373 Nicosia
Tel.: (+357) 22-459-132; (+357) 22-459-133
E-mail: huembnic@cytanet.com.cy
Web: http://www.mfa.gov.hu/emb/nicosia

Kiadja:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
Kiadás éve: 2013.
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Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
Cyprus Council for the Recognition of Higher Education
Qualifications
P.O. Box 12758,
2252 Nicosia, Cyprus
Tel.: (+357) 22 402 472 ; (+357) 22 402 473
Fax: (+357) 22 402 481
E-mail: info@kysats.ac.cy
Web: http://www.kysats.ac.cy

Három hónapot meghaladó tartózkodási szándék esetén az ország területére való belépést követő nyolc napon belül jelentkezni kell a külföldiek
számára kiadható regisztrációs igazolásért a rendőrség helyi bevándorlási
részlegén. A kérelmet még a három hónapos időtartam lejárta előtt kell
benyújtani az Állampolgársági Nyilvántartási és Migrációs Hivatalhoz a
rendőrség helyi bevándorlási részlegén keresztül.
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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.

Bejelentkezési kötelezettség:
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Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk

Ciprus

EM

2500 és 7000 euró között mozog, a mesterképzéseké pedig 7500 és
15000 euró közé tehető tanévenként.
További információ a ciprusi Oktatási Minisztérium honlapján:
http://www.moec.gov.cy/

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
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Ciprusi Tudományegyetem

www.scholarshipportal.eu – európai ösztöndíjak gyűjtőoldala
http://www.campushungary.hu – Campus Hungary Ösztöndíj Program
www.tka.hu – ERASMUS, GRUNDTVIG látogatások és cserék, GRUNDTVIG
szakmai továbbképzések felnőttoktatóknak
http://ec.europa.eu/ploteus – PLOTEUS - az EU képzési portálja
www.nrcg.dl.mlsi.gov.cy – a ciprusi Nemzeti Pályainformációs Központ
(Euroguidance Cyprus) honlapja

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

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ

