Kedves Érdeklődő!

9-10. osztály, ezekben eltérő tananyagot tanulnak a diákok. Általános
iskolában a tanulók teljesítményükről nem jegyet, hanem szóbeli és
írásbeli értékelést kapnak. Év közben két alkalommal és az év végén
teljes körűen értékelik a gyermekek teljesítményét. Az első idegen
nyelv oktatása második évtől kezdődik.

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

Kaunas

Litvánia

Sürgősségi ellátás:

Alapvető információk:

•
•
•
•

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 103
Tűzoltók: 101
Rendőrség: 102

Autóbusz: A fejlett buszhálózatnak köszönhetően Litvánia minden településére el lehet jutni busszal. Gyorsabb, mint a vonatközlekedés, az
árak pedig körülbelül megegyeznek. Az európai országok többségéből
Litvánia jól megközelíthető busszal is.
További információ: www.kautra.lt, www.toks.lt, www.klap.lt,
www.autobusubilietai.lt
Vízi közlekedés: Litvánia legnagyobb kikötővárosa Klaipeda. Klaipedaból
Németországba (Kiel), Dániába (Koppenhága, Frederica), Svédországba
(Karlshamn) indulnak hajók és kompjáratok.
További információ: www.dfdsseaways.lt, www.stenaline.lt

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

Hivatalos név: Litván Köztársaság
Elhelyezkedés: Kelet-Európa
Terület: 65 200 km²
Népesség: 3 043 429 fő
Főváros: Vilnius
Államforma: parlamentáris demokrácia, köztársaság
Hivatalos nyelv: litván
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: római katolikus, orosz ortodox, protestáns, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET) +1 óra
Hívószám: +370

Felsőoktatás: A felsőoktatási rendszerben 3 szintet kell megkülönböztetni: Bachelor (főiskolai), Master (mester) és doktori képzést. A Bachelor
képzés ideje 4 év, erre épül a Master képzés, melynek időtartama 1,5 - 2
év. Litvániában 19 felsőoktatási intézmény van, amelyből hat egyetem.
Az egyetemek közül a vilniusi, klaipedai és a Vyatautas Magnus egyetem általános egyetemek, míg a Vilniusi Pedagógiai Intézet, a Vilniusi
Műszaki Egyetem és a Kaunasi Műszaki Egyetem speciális képzést nyújtanak.
További információ: www.smm.lt/en, www.studyinlithuania.lt,
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/
Lithuania:Overview

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk

Közlekedés:

Vilnius

Felső középfokú képzés: A középiskolai képzés feltétele az alapképzés
sikeres elvégzése. A középiskolai képzés 2 év időtartamú, szakközépiskolákban és gimnáziumokban zajlik. A tankötelezettség 16 éves korig
tart. A középiskolai tanulmányok végén a diákok érettségi vizsgát tesznek 4 tantárgyból. A litván vizsga kötelező, a három másik tantárgy választható. A középiskolai tanulmányaikat sikeresen záró diákok tanulmányaikat a felsőoktatásban, felsőfokú szakképzési programokban,
illetve szakiskolákban folytathatják.

Repülőterek: Litvániában Vilniusban, Kaunasban és Palangában található nemzetközi repülőtér, amelyekről minden nagyobb európai országba
indulnak járatok. A reptereket folyamatosan induló buszjáratok kötik ös�sze. A légiközlekedés az EU felé többnyire Helsinkin vagy Varsón keresztül
történik. A nemzeti légitársaság honlapja: www.flylal.lt. A vilniusi reptér
hozzávetőleg 11 különböző légitársaság járatait fogadja.
További információ: w
 ww.vilnius-airport.lt
www.kaunas-airport.lt
www.palanga-airport.lt

Óvoda és iskola előtti képzés: A gyermekek egy és hat éves koruk között járhatnak óvodába, amely azonban nem kötelező. A gyermekek 5
vagy 6 éves koruktól, iskola előtti felkészítő képzésben vehetnek részt,
amelyet az óvoda vagy az általános iskola is szervezhet.

Vasút: Litvánia vasúti rendszere elég fejlett, a nagyobb litván városok közötti vasút-összeköttetés biztosított. A vasúti közlekedés viszonylag olcsó.
Vilniusból közvetlenül indulnak nemzetközi vonatok Varsóba, Rigába,
Minszkbe, Moszkvába és Szentpétervárra is. A vasútvonalakat a nemzeti
vasúttársaság, a Lietuvos Gelezinkeliai működteti.
További információ: www.litrail.lt

Alapfokú, ill. alsó középfokú képzés: Litvániában az általános iskola 4
tanév. A gyermekek abban a naptári évben kezdik tanulmányaikat, amikor betöltik hetedik életévüket. Szülői kérésre és a gyermek iskolaérettségétől függően 6 éves kortól is kezdhető az iskola. Az alapképzés célja
az alap műveltség és készségek elsajátítása mellett a továbbtanulásra
való felkészítés. Az alapképzés 6 év, melynek két szakasza van: 5-8. és a

Oktatási rendszer:

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.

esetén kell igényelni a Migrációs Hivatalnál. A tartózkodási engedély
európai uniós állampolgárok részére 5 évre adható, diákoknak egy évre
állítják ki.
További információ: www.migracija.lt, www.urm.lt

Szállás:
Minden egyetem rendelkezik kollégiummal, amelyekbe a jelentkezéseket a kiválasztott egyetemek fogadják, érdemes ezért előzetesen az
egyetem honlapján tájékozódni. Vilniusban a diákszállásokon körülbelül
20-140 euróért lehet szobát bérelni. Egy egyszobás lakás bérleti díja kb.
300 euró/hó. A kisebb városokban a bérleti díjak jóval alacsonyabbak.
További információ: www.studyinlithuania.lt
Vilniusi Tudományegyetem

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
Lithuanian Centre for Quality Assessment in Higher Education
(Litván ENIC/NARIC)
A. Goštauto g. 12,
LT-01108 Vilnius
Tel.: +370 5 210 47 78
Fax: +370 5 213 25 53
E-mail: skvc@skvc.lt, recognition@skvc.lt
Web: www.skvc.lt

Ösztöndíj lehetőségek

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

Litvánia

Külképviseletek:
Magyar Nagykövetség
Jogailos gatve 4,
01116 Vilnius
Tel.: +370 5 269-0038
Fax: +370 5 269-0039
E-mail: mission.vno@mfa.gov.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/vilnius
www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

Euroguidance
Hungary

Konzuli hivatal
Tickeviciu g. 14
3000 Kaunas
Tel.: +370 37 337 908, +370 686 13523 (mobil)
Fax: +370 37 337 909
E-mail: ilona@imlitex.lt

Külföldi hallgatók pályázhatnak a litván állami ösztöndíjakra, ösztöndíjakat ajánlhatnak az egyes felsőoktatási intézmények vagy különböző
nemzetközi programok.
További információ: www.studyinlithuania.lt/en/scholarship

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: NSZFH Főigazgató

Tartózkodás:
Az Európai Unió tagországainak állampolgárai, így a magyar állampolgárok is, érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal utazhatnak be az országba, és ott bejelentés nélkül 90 napig tartózkodhatnak. Tartózkodási engedélyt a három hónapot meghaladó tartózkodás

TANULÁS
EURÓPÁBAN

Szállás Kretinga közelében

