Ösztöndíj lehetőségek
A portugáliai egyetemek számos ösztöndíj lehetőséget hirdetnek meg a
külföldi hallgatóknak, amelyekről elsősorban az egyetemek honlapján
lehet tájékozódni. A portugál felsőoktatási egyetemek listája itt érhető
el: www.studyinportugal.edu.pt. A portugál nyelv és kultúra terjesztéséért elsődlegesen a Camoes Institute (www.instituto-camoes.pt) a felelős, számos ösztöndíjat kínálnak külföldi diákoknak is, amelyekkel a
portugál nyelv és kultúra területén folytatott tanulmányokat, kutatást,
valamint a fordító-tolmácsképzést támogatják.

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:

Lisszaboni Tudományegyetem,
Közgazdaságtudományi Kar

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.

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
NARIC Portugal
Av. Duque d’Ávila, 137
1069-016 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 21 312 6000
Fax: +351 21 312 6020
E-mail: info.naric@dges.mec.pt
Web: www.dges.mctes.pt/DGES/pt

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

Euroguidance
Hungary

Tartózkodás:
Az Európai Unió állampolgárainak a három hónapot meghaladó tartózkodás esetén regisztráltatniuk kell magukat a lakóhely szerint illetékes
portugál önkormányzatnál. A regisztrációt, a három hónapot meghaladó tartózkodás után, 30 napon belül el kell indítani a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnál (Camara Municipal), az okmányirodákban (Loja
do Cidadao) vagy a határrendészeti hivatalnál (SEF: www.sef.pt).

Szállás:
Portugáliában az egyetemek nemzetközi irodája rendszerint segít a szálláskeresésben, a felsőoktatási intézmények többsége tud kollégiumi
helyet is biztosítani. Az országban számos kollégium és diákszállás van,
de viszonylag olcsón lehet albérleteket is találni.
További információ: w
 ww.pousadasjuventude.pt
www.uniplaces.com

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
Calcada de Santo Amaro, 85.
1349-042
Lisszabon
Tel.: +351 213 630 395
Fax: +351 213 632 314
E-mail: mission.lis@mfa.gov.hu
Web: www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

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

Erasmus+

Kedves Érdeklődő!

Autóbusz: Portugáliának kiépült buszhálózata van. Az állami autóbusz
társaság mellett számos magáncég üzemeltet buszjáratokat, amelyek
közül sok a nap 24 órájában jár, és lefedi a vasúti hálózat által nem érintett településeket.
További információ: www.eurolines.com, www.eva-bus.com,
www.rede-expressos.pt, www.renex.pt

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.

Vízi közlekedés: Portugáliában a nagyobb kikötőket számos kompjárat köti össze, és több nemzetközi járat is működik pl. az Egyesült Királyság vagy Spanyolország és Portugália között. Nagyobb kikötő városok:
Faro, Horta, Lisszabon.
További információ: www.ferrylines.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.

Oktatási rendszer:

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

Algarve

Porto

Portugália
Alapvető információk:

Sürgősségi ellátás:
•
•
•
•

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

Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával, a
portugál 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: A vasúti közlekedés gyors, olcsó és kényelmes Portugáliában, a
nemzeti vasúttársaság, Combios de Portugal (CP), vasúti hálózata szinte
az egész országot lefedi. Számos nemzetközi járat indul nagyobb európai városokba, többek között Madridba és Párizsba.
További információ: www.cp.pt

Alapfokú, ill. alsó középfokú képzés: Az általános iskolai oktatás kilenc
évig tart, ingyenes és kötelező. Három ciklusból épül fel: az első ciklus
(négy év) általános ismereteket ad, a második (két év) és harmadik (három év) ciklusban a tanulók már szélesebb körű ismereteket szereznek. A
diákok tudását minden év és minden tanulmányi ciklus végén vizsgával
ellenőrzik. A harmadik ciklus végét lezáró vizsgával szerzett bizonyítvány
(diploma do ensino basico) a továbbtanulás feltétele.
Felső középfokú képzés: A középiskolai oktatás három éves (10-12.
évfolyamig). A tanulók gimnáziumokban és szakközépiskolákban sajátíthatják el az ismereteket. A középfokú oktatás tandíjköteles, valamint a
beiratkozásért és tanszerekért is fizetni kell. Az állam a rászorulókat támogathatja. A diákok tanulmányi előmenetelét minden tantárgyból a
10. és 11. évfolyam végén írásbeli vizsgával ellenőrzik. A 12. évfolyamot
írásbeli érettségi zárja. Középfokú tanulmányaik végeztével a diákok
érettségit (diploma de estudios secundários) vagy szakképesítést (diploma de qualificacao professional de nivel III) szerezhetnek.
Felsőoktatás: A főiskolákon Bachelor, míg az egyetemeken Bachelor,
Master és PhD diplomák szerezhetőek. A főiskolai és egyetemi helyekre
a felvételizők központi felvételi vizsga letételével kerülhetnek be. Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség állampolgárainak a portugál
tizenkét éves képzésnek megfelelő képzést tanúsító bizonyítvánnyal kell
rendelkezniük ahhoz, hogy felvételt nyerjenek egy ilyen intézménybe.
További információ: www.studyinportugal.net,
www.studyinportugal.edu.pt, https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/
mwikis/eurydice/index.php/Portugal:Overview

Lisszabon
Hivatalos név: Portugália
Elhelyezkedés: Dél-nyugat Európa
Terület: 92 391 km²
Népesség: 10 524 145 fő
Főváros: Lisszabon
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: portugál
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: római katolikus, protestáns
Időzóna: közép-európai idő (CET) -1 óra
Hívószám: +351

működik. A nemzetközi légikikötőkből Európa minden nagyobb váro
sába indulnak járatok, de kisebb repülőterek is indítanak nemzetközi
járatokat. A fapados légitársaságok gépei általában a Porto reptérre
érkeznek.
További információ: www.ana.pt, www.anam.pt

Óvoda és iskola előtti képzés: Portugáliában a gyerekek 3 és 5 éves
koruk között járhatnak óvodába, de az óvodai nevelés nem kötelező. Az
intézmények főleg állami és magántulajdonban vannak.

Közlekedés:
Repülőterek: Portugáliának 11 nemzetközi repülőtere van, többek között Lisszabonban, Portoban, Faroban, Funchalban (Madeira) és Ponta
Delgada-ban (Azori-szigetek). Az országban több belföldi repülőtér is

