oktatás lehet egyetemi, illetve főiskolai. A tudományegyetemek
(Gesamthochschulen) szélesebb körű ismereteket nyújtó egyetemek,
melyek egy intézményen belül kínálják mindazt, amit az egyetemeken,
szakfőiskolákon, zene és művészeti főiskolákon külön-külön tanítanak.
A szakfőiskolák (Fachhochschulen) egyetemi szintű oktatást biztosítanak
elsősorban mérnöki, közgazdasági, mezőgazdasági, üzleti területen.
A tanárképző főiskolák: általános iskolák és középiskolák alsó tagozata
számára képeznek tanárokat, a felsőoktatásban oktató tanárok képzése
az egyetemeken történik.
További információ: http://www.hochschulkompass.de/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/
Germany:Overview

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk
Study in Europe weboldal – http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Az Európai Bizottság hivatalos, tagállamokban való tanulással foglalkozó weboldala. Az alábbi kérdésekre ad részletes választ:
• jelentkezés a 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.
Európai Ifjúsági Portál – http://europa.eu/youth/hu
Az Európai Bizottság hivatalos weboldala információkkal és lehetőségekkel az Európában élő fiatalok számára: önkéntesség, munkavállalás, tanulás, részvétel, kultúra & kreativitás, egészség, társadalmi befogadás, utazás.

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Germany
Tel.: (+49) 228-882/0
Fax: (+49) 228-882/444
E-mail: postmaster@daad.de, mail@daad.info.hu
Web: http://www.daad.de/
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland (ENIC-NARIC Centre)
P.O. Box 2240, D-53012 Bonn, Germany
Tel.: (+49) 228-501/264
Fax: (+49) 228-501/229
E-mail: zab@kmk.org
Web: http://www.kmk.org/zab/home.htm

Ösztöndíj lehetőségek
Ha valaki Németországban szeretne tanulni, akkor mindenképpen érdemes a DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) magyarországi
irodájához fordulni. A DAAD évről évre jelentős számú ösztöndíjat nyújt
magyar pályázóknak németországi tanulmányokra és kutatásra, legyen
szó akár hathetes nyári egyetemi nyelvtanfolyamokról vagy hosszabb
időtartamú kutató pályázatokról.
További információ: http://www.daad.info.hu/

További hasznos weboldalak:

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

www.scholarship.hu – Magyar Ösztöndíj Bizottság
www.campushungary.hu – Campus Hungary Ösztöndíj Program
www.scholarshipportal.eu – európai ösztöndíjak gyűjtőoldala
www.tka.hu – Tempus Közalapítvány
http://ec.europa.eu/ploteus/ – PLOTEUS – az EU képzési portálja
http://www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html – DAAD ösztöndíjakhoz szükséges fontos dokumentumok
www.funding-guide.de – ösztöndíjak külföldiek számára

Ha egy uniós állampolgár három hónapnál hosszabb ideig szeretne Németországban tartózkodni, a beutazás után tartózkodási igazolást (Frei
zügig
keitsbescheinigung) kell igényelnie. A lakcímbejelentő hivatalok
(Rathaus) a területileg illetékes önkormányzat vagy rendőrség épületében
találhatók. A lakcímbejelentő hatóság továbbítja az adatokat az idegenrendészeti hatósághoz, amely aztán hivatalból kiállítja a szükséges igazolást.

Szállás:
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
10117 Berlin, Unter den Linden 76. (bejárat a Wilhelmstrasse 61. sz. kapun)
Tel.: (+49) 030-203100
Fax: (+49) 030-394-13-85
E-mail: infober@mfa.gov.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/berlin
Konzuli hivatal
Főkonzulátus – Generalkonsulat der Republik Ungarn – München
81927 München, Vollmannstraße 2
Tel.: (+49) 089-962280/0
E-mail: mission.muc@mfa.gov.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Munchen/de/

Németország

Euroguidance
Hungary

Tartózkodás:

A Deutsches Studentenwerk – DSW szálláslehetőségeket kínál a Németországba érkező külföldi diákoknak. A diákok diákszállók, olcsóbb
albérletek és kisebb lakások közül választhatnak.
Elérhetőség: w
 ww.studentenwerke.de
További információ: http://germany.accommodationforstudents.com

Tanulás
Európában

Nemzeti
Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs
Központ

Kiadja:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
Kiadás éve: 2014.

Erasmus+

NPK

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 2014-2020 közötti időszakban az európai uniós hátteret
az ERASMUS+ program 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.

Repülőterek: Németországban összesen 24 nemzetközi repülőtér van.
A legnagyobb forgalmat a Frankfurt am Mainban működő reptér bonyolítja. További nagyobb repülőterek: Berlin, Bréma, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Köln, Lipcse, München, Nürnberg, Rostock.
További információ: http://www.german-airports.de
Vasút: Németországban modern vasúti hálózat áll az utazók rendelkezésére. Vasút köti össze az összes nagyobb német várost. A nemzeti vasúttársaságon, a Deutsche Bahn AG-n kívül több, mint 100 magán vasúttársaság is működik az országban.
További információ: www.bahn.de

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.

Németország
Alapvető információk:

Berlin, Reichstag
Hivatalos név: Német Szövetségi Köztársaság (Bundesrepublik Deutschland)
Elhelyezkedés: Közép-Európa
Terület: 357 023 km²
Népesség: 82 millió fő
Főváros: Berlin
Államforma: szövetségi köztársaság
Hivatalos nyelv: német
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: katolikus, protestáns, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +49

Nemzeti ünnepek:
Január 1. – Újév
Január 6. – Vízkereszt
Nagypéntek
Húsvéthétfő
Május 1. –  A munka ünnepe
Áldozócsütörtök
Pünkösdhétfő
Úrnapja
Augusztus 8. – Békefesztivál
Augusztus 15. – Nagyboldogasszony napja
Október 3. – A német egység napja
Október 31. – A reformáció napja
November 1. – Mindenszentek
A vezeklés napja
December 25-26. – Karácsony

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Németországban a gyerekek 3 és 6
éves koruk között járhatnak óvodába. Az óvoda nem kötelező. Az óvodák költségtérítésesek. Tanterv nincs, a német kisgyerekek kb. 7%-a jár
óvodába. Néhány tartományban iskolai-előkészítő osztályok működnek, melyek kapcsolatban állnak az általános iskolákkal. Feladatuk az
óvodás, de még nem iskoláskorú gyermekek iskolai felkészítése.

Frankfurt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vízi közlekedés: Németországban számos kikötő található és mind a
tengeri, mind a folyami hajózás magas színvonalú. A legnagyobb németországi tengeri kikötők: Hamburg, Bréma/Bremenhaven,
Wilhelmshaven, Lübeck és Rostock. Németországot és Svájcot a
Romanshorn-Friedrichshafen komp, Németországot és az Egyesült Királyságot a Cuxhavenből (Schleswig-Holstein) induló komp köti össze.
A skandináv országokba Kielből, Lübeckből és Travemündéből, Rostockból és Sassnitzből indulnak hajók.
További információ: http://germany-explorer.com/travel-guide/
public-transportation-in-germany.html

Általános iskola: Az iskolai oktatás 6 éves korban kezdődik. A kötelező
iskolai oktatás tartománytól függően 10-12 évig tart. Az első 9 évben a
gyermekek nappali tagozaton tanulnak, majd további tanulmányok vagy
részidős szakmai képzés következik.

Autóbusz: Németországban számos közlekedési társaság működtet
buszjáratokat Európa nagyobb városaiba és az országon belül is széleskörű buszhálózat van. A buszközlekedés mindenképpen a legolcsóbb
módja az utazásnak Németországban, a buszok kényelmesek és gyorsak.
Nemzetközi járatok:
http://www.deutsche-touring.de/00_start.asp?sp=EN

Sürgősségi ellátás:
• Általános segélyhívó szám (mentők, tűzoltók, rendőrség):
112 (ingyenes)
Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával, a
német 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

Középiskola: Németországban négy különböző középfokú oktatási
intézmény működik. A Hauptschule alapvető általános oktatást biztosít
a tanulóknak ötödik osztálytól a kilencedik osztályig. A tizedik osztály
keretében a tanulók további képesítést szerezhetnek. A Realschule a
középiskola és a klasszikus gimnázium között áll, általában az ötödik
évtől a tizedik évig tart. A Realschule-ban megszerzett bizonyítvánnyal
a diákok szakiskolában tanulhatnak tovább. A Gymnasium magasabb
fokú középiskolai oktatást biztosít a tanulók számára, és általában az
ötödik évtől a tizenharmadik évig terjedő időszakot foglalja magában.
A tizenharmadik év végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek (Abitur),
amely egyetemi jelentkezésre jogosít fel. A Gesamtschule-ban ugyanazokat a tantárgyakat oktatják, mint más középiskolákban, az ötödik
évtől a kilencedik vagy a tizedik évig. Itt egyes tárgyakat 7. osztálytól
kezdve kétféle szinten (magasabb/alacsonyabb) oktatnak a későbbi orientáció szerint. Az érettségi vizsga ugyanazokkal a feltételekkel szerezhető meg, mint más hagyományos iskolában.
Középiskola felső tagozat: A középiskola felső tagozata nem kötelező. A 16-19 éves diákok általános vagy szakmai képzésben vehetnek
részt. A szakmai képzés a következő iskolatípusokban teljesíthető:
Berufsfachschule, Berufsaufbauschule, Fachoberschule, berufliches
Gymnasium/Fachgymnasium.

Cuxhaven kikötő

Felsőoktatás: Németországban néhány privát főiskola és a katonai,
valamint a szövetségi államigazgatási főiskola kivételével valamennyi
felsőoktatási intézmény a tartományok felügyelete alá tartozik. A felső-

