meghaladó tartózkodás is vízummentes, ellenben kérniük kell az ún.
EGT tartózkodási engedély kiállítását.
További információ: www.apa.llv.li

Szállás:

Vaduzi Egyetem

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
Informationsstelle für Anerkennungsfragen [NARIC Liechtenstein]
Információs és Ekvivalenciaközpont, Liechtenstein
Schulamt, Austrasse 79, Postfach 684
FL – 9490 Vaduz
Liechtenstein
Tel.: +423/ 236 67 58
Fax: +423/ 236 67 71
E-mail: info.sa@llv.li
Web: www.sa.llv.li

Ösztöndíj lehetőségek
A Liechtensteini Nagyhercegség saját állampolgárait ösztöndíjakkal és
kamatmentes kölcsönökkel segíti a tanulásban. Az Európai Unió állampolgárai az Európai Bizottság által támogatott ösztöndíjakat vehetik
igénybe, amelynek többsége az EGT tagállamokba is biztosít kiutazási
lehetőséget (pl. Erasmus+). Az egyes egyetemek, főiskolák is szokták
hallgatóikat ösztöndíjakkal támogatni, bővebb információt mindig az
adott felsőoktatási intézménytől kérjünk.

A felsőoktatási intézmények korlátozott számban minőségi kollégiumi
férőhellyel is rendelkeznek (havonta kb. 350 CHF és 560 CHF között), a
diákok többsége azonban albérletben lakik. Az átlag kétszobás albérlet
díja havonta kb. 896 CHF. A kollégiumi férőhelyekről a kiválasztott intézményekben kell tájékozódni, albérleteket, kiadó lakásokat a liechtensteini napilapok folyamatosan hirdetnek.
További információ: w
 ww.uni.li , www.appartements.li

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

Liechtenstein

Külképviseletek:
Liechtensteinben tiszteletbeli konzulátus működik, amelynek felügyelő
képviselete a svájci Bernben van.
Tiszteletbeli Konzulátus:
Vaduz, Landstrasse 36. FL-9490
Tiszteletbeli főkonzul: Dr. jur. Markus H. Wanger
Tel.: +423 237-5252
E-mail: wanger@wanger.net
Web: www.wanger.net
Felügyelő képviselet:
Magyar Nagykövetség, Svájc
Bern, Muristr. 31. 3006
Tel.: +(41)-(31) 352-85-72, 352-28-67
E-mail: m
 ission.brn@mfa.gov.hu,
www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
Web: www.mfa.gov.hu/emb/bern

Euroguidance
Hungary

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.

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

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

Tartózkodás:
A magyar állampolgárok érvényes útlevéllel vagy személyi igazolván�nyal vízummentesen utazhatnak Liechtensteinbe, és maximum 90 napig tartózkodhatnak külön engedély nélkül az országban. A 90 napot

TANULÁS
EURÓPÁBAN

Hercegi kastély

Erasmus+

Kedves Érdeklődő!

Sürgősségi ellátás:

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.

•
•
•
•

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.

Segélyhívó szám: 112
Mentők: 144
Tűzoltók: 118
Rendőrség: 117

Autóbusz: Liechtenstein kiterjedt buszhálózattal rendelkezik a Liechtenstein Bus üzemeltetésében. A gyors és viszonylag olcsó járatok a nagyobb városokat kötik össze, valamint átnyúlnak a hercegség határain
túli területekre is.
További információ: www.liemobil.li

Liechtensteinben az Európai Unió/EGT tagállamainak állampolgárai a
külföldi betegek térítésmentes ellátására vonatkozó egyezmények alapján sürgősségi és orvosilag szükséges ellátásra jogosultak. Az egészségügyi szolgáltatások az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/
személyi igazolvány felmutatásával vehetők igénybe. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)
További információ: www.oep.hu
Liechtensteini parlament

Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,
mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Liechtenstein
Alapvető információk:
Oktatási rendszer:
Iskola előtti nevelés: Az iskola előtti nevelés Liechtensteinben a 4-6
éves korosztály számára biztosított. Az óvodai ellátás ingyenes, és csak
azoknak a gyermekeknek kötelező, akiknek nem német az anyanyelvük.
Ők a második évben német nyelvi képzésben részesülnek.

Közlekedés:
Vaduz
Hivatalos név: Liechtenstein Hercegség
Elhelyezkedés: Nyugat-Európa
Terület: 160 km²
Népesség: 36 636 fő
Főváros: Vaduz
Államforma: alkotmányos monarchia
Hivatalos nyelv: német
Hivatalos fizetőeszköz: svájci frank
Vallás: római katolikus
Időzóna: Közép-európai idő (CET)
Hívószám: +423

Repülőterek: Liechtenstein nem rendelkezik saját repülőtérrel. A nagyhercegséghez legközelebb fekvő repülőterek a svájci Zürich-Kloten (115
km) és Altenrhein (50 km), valamint a németországi Friedrichshafen
(85 km).
További információ: w
 ww.zurich-airport.com
www.peoples.ch
www.fly-away.de
Vasút: Liechtenstein vasútvonala meglehetősen kicsi, mindössze egy
alig 10 km hosszúságú szakaszból áll, amely a szomszédos Ausztriát köti
össze Svájccal. A liechtensteini vasutat az osztrák vasúttársaság, az ÖBB
(Osztrák Szövetségi Vasutak) üzemelteti.
További információ: www.oebb.at, www.sbb.ch

Alapfokú és alsó középfokú oktatás: Az általános iskolai oktatás a kötelező iskolai nevelés első szakasza, hat éves kortól kezdődik, és öt évfolyamon keresztül tart. Liechtensteinben 14 általános iskola működik. Az
ötödik évfolyam után a tanulók középiskolában folytatják tanulmányaikat. A pályaválasztásban a szülők és a tanárok írásos véleménye is mérvadó. Az alsó középfokú oktatás (pl. Oberschule és Realschule) a hatodiktól a kilencedik évfolyamig tart. Mindkét iskolatípus szakmai alapképzést
ad, valamint átjárást biztosít a felső középfokú oktatásba (gimnázium
felső évfolyamai). A gimnáziumi oktatás az általános iskolai ismeretekre
épít, az első szakasz három évig tart.
Felső középfokú oktatás: A gimnáziumi oktatás felső szakaszában a
diákok érdeklődési területeiknek megfelelően specializálódhatnak, ez az
oktatási szakasz érettségivel végződik, amely Svájc és Ausztria egyetemeire a felvételi vizsga nélküli bejutás lehetőségét is biztosítja.
Felsőoktatás: Liechtenstein meglehetősen korlátozott felsőoktatási
szektorral rendelkezik, területén mindössze három felsőoktatási intézmény működik: Hochschule Liechtenstein (Alkalmazott Tudományok
Egyeteme), Internationale Akademie für Philosophie (Nemzetközi Filozófiai Akadémia), Private Universität im Fürstentum Liechtenstein
(Liechtensteini Magánegyetem). Liechtenstein a szomszédos svájci St.

Gallen és Graubünden kantonokkal is működtet közös egyetemet:
Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs. A felsőoktatás Liechtensteinben a bolognai rendszernek megfelelően Bachelor, Master, PhD,
illetve posztdoktori szinten folyik.
További információ: www.hochschule.li, www.iap.li,
www.ufl.li, www.ntb.ch
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/
Liechtenstein:Overview

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.
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.

