Kedves Érdeklődő!

Közlekedés:

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: Bulgáriában négy nemzetközi repülőtér van, Szófiában,
Plovdivban, Várnában és Burgaszban. A repterekről járatok indulnak minden nagyobb európai városba és számos helyi járat is működik. A nemzeti légitársaság a Bulgaria Air, amely számos európai városba és belföldre is indít járatokat.
További információ: www.sofia-airport.bg, www.varna-airport.bg,
www.bourgas-airport.com
Vasút: Bulgáriában a vasúti közlekedés a nagyobb városok között olcsó és gyors. Abban az esetben, ha egy kisebb állomáson száll fel az
utas, ahol nincs jegypénztár, akkor a vasúti jegyet a vonaton a jegykezelőtől kell megvenni.

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.
Burgasz

Bulgária
Alapvető információk:

Sürgősségi ellátás:
•
•
•
•

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 150
Tűzoltók: 160
Rendőrség: 166

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

Diákkedvezmények:
A STUDENT kártya, melyet a bolgár vasúttársaság állít ki, 50%-os kedvezményre jogosít. Minden oktatási intézményben tanuló diák és nappali tagozatos egyetemi hallgató igényelheti 26 éves korig. A kártya kiváltásához
iskolai igazolásra és hallgatók esetében leckekönyvre is szükség van.
Külföldi diákoknak 12 és 26 éves kor között a diákkedvezmények igénybevételére ISIC kártyával van lehetőségük, mely kiváltásához nemzetközi diákigazolvány szükséges.
További információ: www.bdz.bg
Autóbusz: Bulgária jól fejlett távolsági buszjárat hálózattal rendelkezik
nemcsak a nagyvárosok, hanem a legkisebb falvak között is. A nagyobb
városok autóbusz állomással rendelkeznek, amelyek gyakran a vasútállomás mellett találhatók. Autóbuszjegyeket az állomáson és az autóbuszon is meg lehet vásárolni.
További információ: www.centralnaavtogara.bg
Vízi közlekedés: Fontosabb tengeri kikötők: Várna, Burgasz, Lom,
Neszebár, Rusze és Vidin. Bulgária legnagyobb tengeri kikötőjéből, Várnából számos kompjárat indul, és élénk a dunai hajózás is. Az országba
mind a Dunán, mind a Fekete-tenger felől több ponton be lehet lépni.
További információ: www.zonebulgaria.com

Szófia
Hivatalos név: Bulgária
Elhelyezkedés: Dél-kelet Európa
Terület: 111 002 km²
Népesség: 7 265 115 fő
Főváros: Szófia
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: bolgár
Hivatalos fizetőeszköz: bolgár leva
Vallás: bolgár ortodox, muszlim, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET) + 1 óra
Hívószám: +359

Szófia, Katedrális

Várnai kikötő

Szófia, Ivan Vazov Nemzeti Színház

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Az óvodai nevelés a gyermek 3 éves korától 6, illetve 7 éves koráig tart, az iskolakezdést megelőző, egy évig tartó
iskola előkészítő programra kötelező beíratni a gyerekeket. A többségben lévő állami fenntartású intézmények mellet magán óvodákat is találhatunk.
Alapfokú képzés: Bulgáriában a kötelező általános iskolai oktatás a
gyermekek 7 éves korában kezdődik és nyolc évig tart. Az általános iskolák többsége állami, de néhány magániskola is működik az országban.
Középfokú képzés: A középfokú oktatás 14 éves korban kezdődik el.
A középfokú oktatási intézmények lehetnek gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, sport vagy művészeti iskolák. A gimnáziumokba a
felvétel a bolgár nyelv és irodalomból és/vagy matematikából tett felvételi vizsga eredményétől, és az általános iskola felső tagozatában elért eredménytől függ. A tankötelezettség 16 éves korig tart.
Felsőoktatás: Bulgáriában egyetemek, főiskolák és ún. specializált felsőfokú intézmények vesznek részt a felsőoktatásban. Az egyetemi képzésben a Bachelor szintű diploma megszerzése legalább négy év és
erre épül a Master diploma, ami további 1-2 év. A doktori képzés ideje a
Master diploma után legalább 3 év. A specializált felsőfokú intézmények egy vagy több területen kínálnak felsőfokú végzettséget. Ez lehet
valamilyen tudomány, művészet, sport vagy honvédelem. A főiskolák
egy része mostanra az egyetemek szervezeti keretein belül működik.
A tandíjakat a felsőoktatási intézmények határozzák meg, amelynek
összege 60-tól 700 euróig terjedhet. A bolgár nyelven tanuló EU-s diákok viszont az állami ösztöndíjakat megpályázhatják.
További információ:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/
Bulgaria:Overview, www.dynot.net/index.php?Itemid=72&lang=en
www.studyinbulgaria.bg

Ösztöndíj lehetőségek
Bulgária tagja a CEEPUS ösztöndíjprogramnak (Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram), amely az egyetemek alkotta hálózatokon belül
valósul meg. A program keretén belül hallgatói és oktatói mobilitás, intenzív kurzusok és közös tanulmányi programok kidolgozása pályázható. Az ösztöndíjat a pályázó a fogadó országtól kapja. A hallgatók és az
oktatók nemcsak a saját intézményük hálózatain belül, hanem a hálózaton kívül, ún. freemoverként is pályázhatnak.
További információ: www.tpf.hu/palyazatok/114/ceepus

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Web: www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu

TANULÁS
EURÓPÁBAN
Bulgária

További hasznos weboldalak:
Várnai Tudományegyetem

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:
Национален център за информация и документация (НАЦИД)
National Center for Academic Recognition and Mobility
National Centre for Information and Documentation (NACID)
52a „D-r G.M.Dimitrov” Blvd.
1125 Sofia, BULGARIA
Tel: +359-2-871-38-24
Fax: +359-2-971-31-20
E-mail: naric@nacid.bg
Web: www.nacid.bg

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
www.minedu.government.bg – Oktatási és Tudományos Minisztérium

Euroguidance
Hungary

Tartózkodás:
Az Európai Unió állampolgárainak a három hónapot meghaladó tartózkodás esetén regisztráltatniuk kell magukat a lakóhely szerint illetékes
bolgár rendőrkapitányságnál. A regisztrációs igazolványt a helyi rendőrkapitányságon lehet kérni.
További információ: www.mvr.bg

Szállás:
A Bulgáriába érkező külföldi diákok könnyen találhatnak elfogadható árú
albérletet az egyetemi városokban. Ha valaki bolgár családoknál szeretne megszállni, érdemes csatlakozni egy nemzetközi szervezethez, amely
cserediákok közvetítésével foglalkozik.
További információ: w
 ww.hospitalityclub.org
www.hostelworld.com
www.bgaccommodations.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
ul. 6-ti. Septemvri 57.
Szófia -1000
Tel: +359-2- 963-1135, 963-1136 (Ügyelet: +359-88-8813-080)
E-mail: mission.sof@mfa.gov.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/sofia

Kiadja:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
Felelős kiadó: NSZFH Főigazgató

