Ösztöndíj lehetőségek
Luxemburg és Magyarország között államközi szerződés van érvényben,
az aktuális luxemburgi ösztöndíjakról a Tempus Közalapítvány honlapján
lehet részletes információkat találni: www.tka.hu. Érdemes megnézni a
Luxemburgi Egyetem által kínált ösztöndíj-lehetőségeket (wwwen.uni.
lu/international/mobility/scholarships), valamint a Felsőoktatási és
Kutatási Minisztérium által nyújtott támogatási lehetőségeket (http://
portal.education.lu/etudes) is.

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

Luxemburgi Egyetem

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. 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.

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ministry of Culture, Higher Education and Research
18-20, Montée de la Pétrusse
L-2912 Luxembourg
Tel: +352 478-5139
Fax: +352 26 29 60 37
E-mail: josiane.laures@mesr.etat.lu
Web: www.cedies.public.lu

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

Tartózkodás:

Euroguidance
Hungary

Az EU tagállamok állampolgárainak a beutazást követően 90 napig
nincs szükségük tartózkodási engedélyre. A 90 nap lejárta után ún. regisztrációs tanúsítványt (attestation d’enregistrement) kell kérni, amelyet
csak egy alkalommal kell kiváltani, érvényességét nem kell meghosszabbítani. A dokumentum iránti kérelmet a Nagyhercegségbe történt megérkezést követő 3 hónapon belül, a lakhely szerinti önkormányzati hivatalban kell benyújtani.

Szállás:
A Luxemburgi Egyetemre érkező külföldi hallgatók szálláskeresésében
az egyetem Diák Elhelyezési Egysége nyújt segítséget.
További információ: h ttp://wwwen.uni.lu/layout/set/print/students/
accommodation

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:
Tiszteletbeli konzul
Jean J. M. Ries
6, Wenkelhiel, L-5680 Dalheim
Grand-Duché de Luxembourg
Tel.: (352) 26 671 044
E-mail: riesclan@pt.lu

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

Erasmus+

Kedves Érdeklődő!

Közlekedés:

Oktatási rendszer:

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.

Repülőterek: Luxemburgnak egy nemzetközi repülőtere van Luxembourg városában. A repülőtérről Európa szinte minden fővárosába indulnak járatok.
További információ: http://www.lux-airport.lu

Óvoda és iskola előtti képzés: Az iskola előtti nevelés Luxemburgban
4 éves kortól kötelező. Az intézmények nagy része az alapfokú (alsó tagozatos) iskolákhoz csatolva működik, de a korosztályoknak megfelelő
oktatási programmal.
Alapfokú, ill. alsó középfokú képzés: Luxemburgban az általános iskolai oktatás 6 éves korban kezdődik és hat évig tart. A Nagyhercegségben az ingyenes oktatást nyújtó állami iskolák mellett költségtérítéses
magániskolák is működnek.

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.

Felső középfokú képzés: A középiskolai oktatás 12 éves korban kezdődik és öt vagy maximum nyolc évig tart. A líceumokban a képzés hét
évig tart, érettségivel zárul, és a felsőfokú tanulmányokra készít fel. A
szakképzés a választott szinttől függően 6-8 évig tart és a felsőoktatásra
készít fel, technikusi vagy szakképesítést ad. Az iskolalátogatás 15 éves
korig kötelező.

Luxemburg

Luxemburg
Alapvető információk:

Sürgősségi ellátás:
•
•
•
•

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

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

Vasút: Luxemburgot vasútvonalak kötik össze Belgiummal és Németországgal; a Nagyhercegségben közlekedő vonatok többségét német és
belga vasúttársaságok üzemeltetik, a luxemburgi vasúttársaság a
Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) csak néhány vonalon közlekedtet vonatokat.
További információ: www.cfl.lu, www.tgv.lu, www.bahn.de,
www.sncf.fr
Autóbusz: Luxemburgban fejlett a buszhálózat, a Nagyhercegség minden pontja megközelíthető menetrendszerinti buszjárattal. A nappal
közlekedő buszokon kívül éjjeli járatok is vannak, amelyek magasabb
díjszabással közlekednek. Menetjegyeket automatákból, a nagyobb állomásokon és a busz vezetőjétől vásárolhatunk. A jegyek két órán keresztül érvényesek.
További információ: www.vdl.lu, www.nightrider.lu

Luxemburg
Hivatalos név: Luxemburgi Nagyhercegség
Elhelyezkedés: Észak-nyugat Európa
Terület: 2 586 km²
Népesség: 511 840 fő
Főváros: Luxembourg
Államforma: parlamentáris demokrácia, nagyhercegség
Hivatalos nyelv: francia, német, luxemburgi
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: római katolikus, protestáns, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +352

A Nagyherceg születésnapi felvonulása

Európai Bíróság

Felsőoktatás: 2003 júliusában alakult meg a Luxemburgi Egyetem,
amely egyesítette a korábbi Luxemburgi Egyetemi Központot, a Műszaki Felsőfokú Intézetet, a Tanárképző Intézetet, valamint a Nevelési és Szociológiai Intézetet. A Centre Universitaire de Luxembourg
intézményben a hallgatók bölcsész, jogi, közgazdasági és orvosi tanulmányokat folytathatnak. Az alapképzés általában 4 év és erre
épül a posztgraduális és a doktori képzés.
További információ: www.luxembourg.public.lu,
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/
Luxembourg:Overview#Context_of_Luxembourg.E2.80.99s_
education_system

