További hasznos weboldalak:
www.tka.hu – Tempus Közalapítvány, pályázati programok
www.eplusifjusag.hu – Erasmus+ Ifjúsági Programiroda
www.scholarshipportal.eu – európai ösztöndíjak gyűjtőoldala
http://ec.europa.eu/ploteus – Tanulási lehetőségek és képesítések Európában (az EU portálja képzésekről és képesítésekről)
http://scholarship-positions.com – ösztöndíjak gyűjtőoldala

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
1085 Budapest, Baross u. 52.
Web: www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu

Tartózkodás:
Aalborgi Egyetem

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:
Styrelsen for Videregående Uddannelser
Danish Agency for Higher Education
Bredgade 43
DK-1260 Copenhagen K
Denmark
Phone: (+45) 7231 7800
Fax: (+45) 7231 7801
E-mail: vur@uds.dk
Web: http://ufm.dk/recognition

Ösztöndíj lehetőségek
A legegyszerűbb módja annak, hogy valaki Dániában ösztöndíjasként
tanuljon az, ha egy magyar felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Ebben az esetben a diák a saját intézménye
által felkínált csereprogramokban vehet részt. Ha az egyetemünk
vagy főiskolánk nem rendelkezik dán kapcsolatokkal, érdemes a kiválasztott dán felsőoktatási intézmény Nemzetközi Kapcsolatok Irodájában (International Office) egyéni, vendégdiákoknak szóló lehetőségek
után érdeklődni.
Egyes ösztöndíjak esetében a Felsőoktatási és Tudományos Minisztérium honlapján is tájékozódhatnak: http://ufm.dk
További információ:
www.studyindenmark.dk
www.ug.dk

TANULÁS
EURÓPÁBAN
Dánia

Európai Uniós állampolgárok Dániában 90 napig tartózkodási engedély
nélkül tartózkodhatnak. 90 napot meghaladó, életvitelszerű tartózkodás
esetén a lakóhely szerint illetékes dán közigazgatási hivatalban kell tartózkodási igazolást kérni.
További információ: www.nyidanmark.dk/en-US
http://statsforvaltning.dk/site.aspx?p=6110

Szállás:

Euroguidance
Hungary

A Dániába érkező külföldi diákok számára olcsóbb lehetőséget jelentenek a magánszállások vagy ifjúsági szállások. A szálláskeresésben segítséget nyújtanak az egyetemek nemzetközi irodáiban. A kollégiumi férőhelyek árai kb. 240-460 euró között mozognak, egy albérleti szoba ára
270-600 euro, egy teljes lakásért kb. 470-940 eurót kell fizetni havonta.
További információ: w
 ww.studyindenmark.dk
www.findroommate.dk

Külképviseletek:
Magyar Nagykövetség
Strandvejen 170
2920 Charlottenlund, Koppenhága
Tel.: (+45) 39 63 16 88
Fax: (+45) 39 63 00 52
E-mail: mission.cph@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/copenhagen
Konzuli hivatal
Strandvejen 170
2920 Charlottenlund, Koppenhága
Tel.: (+45) 39/631688, (+45) 39/631929
Fax: (+45) 39 630052
E-mail: mission.cph@kum.hu

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.

Kiadja:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
Felelős kiadó: Palotás József
Kiadás éve: 2015.

Erasmus+

Kedves Érdeklődő!

nemzeti légitársasága a Scandinavian Airlines System (SAS). Az ország
legnagyobb repülőtere a koppenhágai repülőtér, amely egyben ÉszakEurópa legforgalmasabb légi csomópontja is. Repülőterek vannak még
Aalborgban, Odenseben és néhány kisebb városban is.
További információ: www.flysas.com, www.cph.dk

A Euroguidance Magyarország az Európai Bizottság LEONARDO DA
VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte meg működését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 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 egész életen át tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése,
nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele, ill. a magyar és
nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.

Autóbusz: Dániában a buszközlekedés gyors és pontos. Buszjáratok kötik össze az ország minden települését és az elmúlt néhány évben számos távolsági buszútvonalat építettek ki Koppenhága, Aalborg,
Frederickshavn és Jütland között. A Svédországot és Dániát összekötő
Oresund híd Svédországot is könnyen megközelíthetővé teszi autóval
vagy autóbusszal.
További információ: www.visitdenmark.com

A www.euroguidance.hu honlapon számos információ olvasható az
európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki lehetőségekről, 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.

Koppenhága, Kis Hableány

Dánia
Alapvető információk:

Sürgősségi ellátás:
•
•
•
•

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 112
Tűzoltók: 112
Rendőrség: 114

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

Vízi közlekedés: A dán szigetvilágnak köszönhetően a hajóközlekedés
nagyon élénk Dániában. A két legfontosabb közlekedési útvonal: Aarhus
és Kalundborg, valamint Ebeltoft és Odden között húzódik.
További információ: www.scandlines.dk

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Dániában számos intézményi lehetőség
van az iskola előtti időszak tekintetében: csecsemőotthon a 0-3 évesek
számára, óvoda a 3-7 évesek számára és olyan összevont intézmények,
ahol a gyerekek 14 éves korukig tanulnak. Ezeket az intézményeket az
állam támogatja, a költségek egy részét azonban a szülőknek kell állnia.
Alapfokú és alsó középfokú képzés: Az általános iskolában a gyermekek 7-től 16 éves korukig tanulnak. Az állami iskolák mellett vannak magániskolák is. A gyerekek 90%-a azonban az ingyenes állami iskolákban
tanul. A dán értékelési skála egyedülálló Európában: 11 érdemjegy létezik,
12-es osztályzat nincsen, a rendkívüli teljesítményt azonban 13-as jeggyel
lehet minősíteni.

Koppenhága
Hivatalos név: Dán Királyság
Elhelyezkedés: Észak-Európa
Terület: 43 094 km²
Népesség: 5 655 750 fő
Főváros: Koppenhága
Államforma: alkotmányos monarchia
Hivatalos nyelv: dán
Hivatalos fizetőeszköz: dán korona
Vallás: lutheránus, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +45

Vasút: Dániában fejlett és magas színvonalú a vasúthálózat. A vasútvonalak Dánia minden települését összekötik, és számos járat indul Európa
más országaiba is. Dánia vasúthálózatának hossza meghaladja a 2800
kilométert. A központi pályaudvar, amely egyben egy óriási bevásárlóközpont is, számos nemzetközi járatot is fogad, főleg Svédországból.
További információ: www.dsb.dk, www.hovedbanen.dk

Közlekedés:
Repülőterek: Budapestről és Bécsből közvetlen járatok indulnak Dánia
fővárosába, Koppenhágába. Dánia (és egyben Svédország és Norvégia)

Felső középfokú képzés: A képzés két típusát különböztetjük meg: a
gimnáziumot és a szakmai képzettséget nyújtó középiskolát. A gimnázium 3 évig tart, 16 és 19 éves kor között. Az általános iskola 9. vagy 10.
osztályát követően kezdődik, és olyan képesítést ad, mely lehetővé teszi
a diákok számára, hogy felsőfokú oktatási intézményben tanuljanak tovább. Dániában létezik magasabb szintű képzettséget nyújtó kurzus,
amely két évig tart, és az általános iskola 10. osztályát követően kezdődik. A gimnáziummal szemben, közvetlen felvételt biztosít egy felsőoktatási intézménybe. További információ a dán oktatási minisztérium
honlapján: www.uvm.dk

Aalborg
Felsőoktatás: A felsőoktatási intézményeknek több típusa van: egyetem, tudományegyetem, más felsőfokú végzettséget adó intézmények,
valamint nem egyetemi szintű felsőfokú oktatási intézmények. A felsőfokú oktatási intézményekben egyetemi szintű oktatást biztosítanak a
következő területeken: műszaki, gyógyszerész, orvos, építész, zene, művészetek és gazdaságtudomány. Az EU/EGT országokból érkező diákoknak – beleértve a magyar diákokat – nem kell tandíjat fizetniük. A felvételi feltételeket minden intézmény maga határozza meg.
További információ: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/
eurydice/index.php/Denmark:Overview
www.iu.dk
www.studyindenmark.dk

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk
Education and Training weboldal –
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Az Európai Bizottság hivatalos, tagállamokban való tanulással foglalkozó weboldala. Többek között az alábbi kérdésekre ad részletes választ:
• jelentkezés a tagállamok felsőoktatási intézményeibe,
•	elérhető egyetemi/főiskolai programok Bachelor, Master és PhD
szinteken,
•	glosszárium a fontos, felsőoktatáshoz kapcsolódó fogalmak magyarázataival (pl. akkreditáció, kreditátvitel),
• ösztöndíj és támogatási lehetőségek,
• aktuális tandíjak,
• az oktatási rendszerek részletes leírása.

