Tartózkodás:
Uniós állampolgárként a három hónapot meghaladó tartózkodás esetén a Külföldi Állampolgárok Központi Nyilvántartásában kell regisztrálni. A regisztrációt a lakhely szerint illetékes Külföldiek Hivatalában
(Oficina de Extranjeros) vagy a rendőrség idegenrendészeti osztályán
kell kezdeményezni.
További információ: http://extranjeros.empleo.gob.es

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

Szállás:

Universidad de Deusto, Bilbao
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 España / Spanish NARIC
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
SG de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
Paseo del Prado, 28
28014 Madrid, Spain
Tel.: +34 91 506 5593
Fax: +34 91 506 5706
E-mail: naric@mecd.es
Web: www.enic-naric.net/spain.aspx

Ösztöndíj lehetőségek

Spanyolország

A Spanyolországban tanulók számára a legolcsóbb megoldást a kollégiumok és a diákszállások jelentik, de bérelhetnek lakást vagy megszállhatnak családoknál is. A spanyolországi szálláslehetőségek adatbázisa:
http://spain.accommodationforstudents.com
További információ:
www.unispain.com/Student-Accommodation-Spain.htm

Külképviseletek:
Magyar Nagykövetség
Embajada de la República de Hungría
C./ Fortuny, 6 Piso 4.
28010 Madrid
Tel.: (+34) 91 413 70 11
Fax: (+34) 91 413 41 38 vagy 91 413 71 49
E-mail: mission.mad@mfa.gov.hu
Web: www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
Konzuli hivatal
Barcelonai Magyar Főkonzulátus
Avda. Diagonal 477, Planta 19. B
08036 Barcelona
Tel.: +34 93 405 19 50
E-mail: mission.bcn@mfa.gov.hu
Web: www.mfa.gov.hu/cons/barcelona

A külföldi diákoknak számos lehetősége van Spanyolországban ösztöndíjjal tanulni. Az ösztöndíjakról a legrészletesebb információ a Spanyol
Ösztöndíj Iroda, az Agencia Españolade Cooperación Internacional para
Desarollo honlapján érhető el: www.aecid.es. Az ösztöndíjakra lehetőség
van az oldalon online is jelentkezni. További információ spanyolországi
továbbtanulásról és ösztöndíj-lehetőségekről: www.universidad.es

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.

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

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

TANULÁS
EURÓPÁBAN

San Sebastian

Erasmus+

Kedves Érdeklődő!

Felső középfokú képzés: A felső középfokú képzés középiskolákban
folyik és általában 2 évig tart. Tanulmányaik végén a diákok érettségit
és/vagy szakképesítést szerezhetnek. Az érettségit követően a diákok
még egy 1 éves, egyetemi előkészítő képzésen vehetnek részt a középiskolai oktatás keretében. A felső-középiskolai oktatás nem kötelező.

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.

Barcelona

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

Sürgősségi ellátás:

Spanyolország
Alapvető információk:

•
•
•
•

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 spanyol
állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)
További információ: www.oep.hu

Közlekedés:

Madrid
Hivatalos név: Spanyol Királyság
Elhelyezkedés: Dél-Európa, Észak- és Nyugat Afrika (Ceuta és Melilla városok, Kanári-szigetek)
Terület: 504 782 km²
Népesség: 46 030 109 fő
Főváros: Madrid
Államforma: alkotmányos monarchia
Hivatalos nyelv: kasztíliai spanyol
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: katolikus, evangélikus, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET), Kanári-szigetek közép-európai idő -1 óra
Hívószám: +34

Repülőterek: Spanyolországban több repülőtér működik. A nemzetközi
légi közlekedésben Madrid és Barcelona repülőterei a legfontosabbak,
erről a két repülőtérről Európa minden nagyobb városába indulnak járatok. További nemzetközi repterek: Malaga, Alicante, Palma de Mallorca,
Las Palmas, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela
és Sevilla, amelyek elsősorban turisztikai szempontból fontosak.
További információ: www.spanish-airports.com

Pamplonai bikafuttatás
Vasút: Spanyolország modern, gyakorlatilag az egész országot lefedő
vasúthálózattal rendelkezik. A vonalak többségét a nemzeti vasúttársaság (RENFE) működteti. Népszerűek a nagyvárosokat összekötő nagysebességű AVE járatok, amelyekre előzetes helyfoglalás ajánlott.
További információ: www.renfe.es
Autóbusz: A busz a legnépszerűbb és legolcsóbb közlekedési eszköz
Spanyolországban, azonban a helyközi járatok meglehetősen lassúak. A
buszok általában reggel 6-tól éjjel 10-ig vagy 12-ig közlekednek, az állomások többségéről a környező repterekre is indulnak járatok. Madrid
(Avenida de América és Estación del Sur) és Barcelona (Sants és Paseo de
Gracia) legnagyobb pályaudvarairól az ország bármelyik területe megközelíthető autóbusszal.
További információ: www.alsa.es, www.movelia.es, www.socibus.es,
www.linebus.com
Vízi közlekedés: Spanyolországnak 19 nagy kikötője van, amelyek közül
a legfontosabbak: Barcelona és Bilbao, de jelentős a forgalom Valencia,
Gijón és Palma de Mallorca kikötőiben is. Spanyolországból rendszeres
kompjáratok indulnak az Egyesült Királyságba, Olaszországba, Portugáliába, Marokkóba, a Kanári-szigetekre és a Baleár- szigetekre.
További információ: www.trasmediterranea.es,
www.brittanyferries.com, www.grimaldi-ferries.com

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Az óvodai nevelés 3-6 éves korig tart, de
nem kötelező. Az óvodai csoportok létszámát központilag 20-25 főben
maximalizálták.

Barajas repülőtér, Madrid

Alapfokú, ill. alsó középfokú képzés: Az általános iskolai oktatás államilag
finanszírozott intézményekben ingyenes és 6 éves kortól kötelező. Az alapfokú oktatás 10 éven keresztül tart és két szakaszra osztható: 6-tól 12 éves korig
valamint 12-től 16 éves korig. Ez a tanulmányi szakasz egy vizsgával zárul,
amellyel a diákok továbbtanulhatnak vagy beléphetnek a munka világába.

Felsőoktatás: Spanyolországban lényegében az egyetemek alkotják a
felsőoktatási rendszert. A felsőoktatás állami egyetemekből, magánegyetemekből és katolikus egyetemekből áll. A képzések és végzettségek az intézmény típusától függnek. Az oktatás tandíjköteles, a tandíjakat ez egyes egyetemek határozzák meg. Az egyetemek háromféle
képzést kínálnak: 3 éves alapoktatás, 2 éves specializációs képzés, és
PhD program. Az országban közel 70 egyetem található, ebből 50 körül
van az állami intézmények száma.
Az országban számos, a középkorban vagy a reneszánsz idején alapított
nagyhírű egyetem van, például a Barcelonai Egyetem (1450), a Granadai Egyetem (1526), a Salamancai Egyetem (1218), a Sevillai Egyetem
(1502) és a Valenciai Egyetem (1500).
További információ: www.tostudyinspain.com, https://webgate.ec.
europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Spain:Overview

La Calobra

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.

