Kedves Érdeklődő!

Közlekedés:

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.

Repülőterek: Olaszországban a nagyobb városokban találhatóak nemzetközi repülőterek: Velence, Torino, Bologna, Pisa, Firenze, Róma, Nápoly,
Bari, Palermo. A nemzetközi és a belföldi repülőjáratok nagy részét az
Alitalia olasz légitársaság működteti.
További információ: http://www.alitalia.com/EN_EN/
http://www.azworldairports.com/azworld/p1810.cfm
Vasút: Olaszországnak kiépült, modern vasúthálózata van. Európa nagyobb városaiból vonattal is könnyen el lehet jutni Olaszországba.
A legtöbb vasútállomásnak saját honlapja van. Csak egyirányú jegyeket
lehet venni: a retúrjegy ára egyszerűen a duplája az egy útra szólónak.
További információ: http://www.trenitalia.com
http://www.raileurope.com/us/

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.

Olaszország
Alapvető információk:

Róma

Milánó

Nemzeti ünnepek:
• Január 1., Újév
• Január 6., Vízkereszt
• Húsvét hétfő
• Április 25., Felszabadulás napja
• Május 1., A munka ünnepe
• Június 2., Köztársaság napja
• Augusztus 15., Szűz Mária mennybemenetele (Ferragosto)
• November 1., Mindenszentek napja
• December 8., Szeplőtelen fogantatás ünnepe
• December 25-26., Karácsony
A nemzeti ünnepeken kívül minden város megünnepli saját védőszentjének napját. Néhány nagyobb város ünnepe:
• Róma: Június 29., (Szent Péter és Szent Pál)
• Firenze: Június 24., (Keresztelő Szent János)
• Velence: Április 25., (Szent Márk ünnepe)
• Nápoly: Szeptember 19., (Szent Januáriusz – San Gennaro)

Sürgősségi ellátás:
Hivatalos név: Olasz Köztársaság
Elhelyezkedés: Dél-Európa
Terület: 301 230 km²
Népesség: 58 145 321 fő
Főváros: Róma
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: olasz
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: római katolikus, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +39

•
•
•
•

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 118
Tűzoltók: 115
Rendőrség: 113

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

Autóbusz: Olaszországot legolcsóbban busszal lehet megközelíteni, de
talán ez a legfárasztóbb módja az utazásnak. Belföldön a buszok a legolcsóbbak, de nincs annyi közvetlen járat, mint vonattal.
A nagyobb városokon belül busszal, trolival és villamossal is közlekedhetünk. Milánónak és Rómának kiépült földalatti vasúthálózata is van, amelyek szervesen illeszkednek a buszhálózatba, és ugyanolyan jegyek érvényesek.
További információ: http://www.ibus.it/english/index_en.htm
Vízi közlekedés: Olaszországot rendszeresen közlekedő kompjáratok
kötik össze Görögországgal, Törökországgal, Tunéziával, Máltával, Albániával, Franciaországgal, Szlovéniával, Horvátországgal és Spanyolországgal.
További információ: http://www.viamare.com

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Az iskolát megelőző időszak nem része
az olasz oktatási rendszernek, fakultatív módon vehető igénybe. Mind a
magán-, mind az állami tulajdonú óvodákban is fizetni kell; az állami
óvodákban a hozzájárulás változhat a szülők fizetésétől függően.
Általános iskola (Scuola elementare): A 6. életév betöltése után válnak
a gyerekek tankötelessé (15 éves korukig). Az általános iskola a 6-11 éves
korig tartó időszakot öleli fel. Az alapszintű oktatás ingyenes, a tankönyveket a helyi hatóságok biztosítják.
Középiskola: A középiskolai tanulmányok két szintre oszlanak: az alsó
szint elvégzése után a diákok érdeklődésüktől függően mehetnek humán,
klasszikus, műszaki, vagy művészeti középiskolákba, vagy szakiskolákba.
Alsó szint (Scuola Media Inferiore): 11-14 éves korig.
Műszaki középiskola (Istituto Tecnico): 14-19 éves korig, 5 éves technikai/műszaki oktatás, műszaki érettségivel ér véget.
Felső szint (Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico): 14-19
éves korig, érettségivel fejeződik be.

Nápoly

Specializált középiskola (Liceo Artistico, Istituto Magistrale): 14-18 éves
korig, érettségivel fejeződik be.
Szakközépiskola (Istituto Professionale): 14-19 éves korig, érettségivel
fejeződik be.
Szakiskola (Istituto Professionale): 14-17 éves korig.
Felsőoktatás: Sikeres érettségi vizsgával lehet jelentkezni tudományegyetemekre, egyetemi intézetekbe és műegyetemekre. A különböző
egyetemek egyenrangú diplomát nyújtanak. A felsőoktatás a bolognai
rendszernek megfelelően 3 ciklusra oszlik: alapképzés (BA) mesterprogramok (MA) és doktori programok.
További információ: http://www.euroeducation.net/prof/italco.htm

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk
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.

Szállás:

Sapienza Egyetem

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
CIMEA – Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze
Accademiche
CIMEA – Information Centre on Academic Mobility and
Equivalence
Viale Ventuno Aprile, 36
I–00162 Rome, Italy
Tel.: (+39) 06-863 21 281
Fax: (+39) 06-863 22 845
E-mail: cimea@fondazionerui.it
Web: http://www.cimea.it

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

Az egyetemek számos kollégiumi helyet kínálnak hallgatóik számára,
valamint az egyetemek nemzetközi irodái is segítenek a szálláskeresésben. A legtöbb nagyvárosban diákszállókban is lehet szállást találni (abban az esetben is, ha csupán nyaralni megyünk). Természetesen lakásbérlésre mindenütt nyílik lehetőség.
További információ:
http://www.justlanded.com/english/Italy/Topics/Housing-Rentals
http://italy.accommodationforstudents.com/

Magyar Nagykövetség
00161 Róma
Via dei Villini 12-16.
Tel.: (+39) 06-442 30 598, (+39) 06-440 20 32
E-mail: titkarsag.rom@kum.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/IT/it/mainpage.htm

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.

A külföldi diákok ugyanolyan feltételekkel pályázhatnak anyagi támogatásért, mint az olasz tanulók. Támogatásokkal az úgynevezett DSU
irodák (Diritto allo studio universitario) foglalkoznak: mindig az adott felsőoktatási intézmény saját DSU irodájánál kell érdeklődni, hogy milyen
lehetőségek vannak. Ezek az irodák további szolgáltatásokat is nyújtanak: tanácsadás, információk tanterven kívüli tevékenységekről, sportolási, közlekedési lehetőségekről, stb.
További információ: http://www.study-in-italy.it/index.html
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www.scholarshipportal.eu (európai ösztöndíjak gyűjtőoldala)
www.campushungary.hu (Campus Hungary Ösztöndíj Program)
www.tka.hu (Tempus Közalapítvány )
http://ec.europa.eu/ploteus/ (PLOTEUS – az EU képzési portálja)
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Tartózkodási engedélyre van szüksége minden olyan EU állampolgárnak, aki három hónapnál hosszabb időt szeretne Olaszországban tölteni.
Az ehhez szükséges nyomtatványokat a helyi rendőrségnél lehet igényelni. A diákoknak továbbá igazolniuk kell, hogy valamilyen felsőoktatási intézmény hallgatói, rendelkeznek egészségbiztosítással és a megélhetéshez szükséges megfelelő anyagi háttérrel. A tartózkodási engedélyt
öt éves időtartamra adják, és meghosszabbítható.

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

ZETI FO

Tartózkodási engedély:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ

