Kedves Érdeklődő!
A Nemzeti Pályainformációs Központ (Euroguidance
Hungary) az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI
programja keretében, 2000-ben kezdte meg működését
Szegeden. Jelenleg az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát. A 2007-2013 közötti időszakban
az európai uniós hátteret az Élethosszig tartó tanulás
programja biztosítja.
A központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az élethos�szig tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a
foglalkoztathatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele ill. a magyar és nemzetközi
tanácsadási projektek népszerűsítése.
A www.npk.hu honlapon számos információ olvasható
az európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki lehetőségekről, elérhetők a hazai
felsőoktatási és középfokú oktatási intézmények adatbázisai, illetve az érdeklődők tájékozódhatnak a végzettségek kölcsönös elismeréséről is.
Kiadványunkban összegyűjtöttük azokat az általunk
hasznosnak ítélt internetes oldalakat, amelyek segítik a
nemzetek közötti mobilitást.
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MAGYARORSZÁGI CÍMEK:
www.bursa.hu – a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása
www.diakhitel.hu – tudnivalók a felsőfokú tanulmányok megkönnyítésére igényelhető diákhitelről
www.eurodesk.hu – „Ugródeszka Európába…” (tanulás, munkavállalás, szakmai gyakorlatok, ifjúsági csereprogramok)
http://ec.europa.eu/magyarorszag/index_hu.htm
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
http://ec.europa.eu/euraxess – Európai Kutatók Mobilitási
Portálja; állásajánlatok, ösztöndíjak, letölthető CV, stb.
http://europa.eu/youth – Európai Ifjúsági Portál (tanulás, munkavállalás, önkéntesség, csereprogramok)
www.europass.hu – a Nemzeti Europass Központ honlapja
(Europass önéletrajz, nyelvi útlevél, oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítő és mobilitási igazolvány)
www.euvonal.hu – az Európai Unióhoz kötődő információk
(pályázatok, munkavállalás, ösztöndíjak)
www.felvi.hu – Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda (felsőoktatással kapcsolatos információk)
www.hik.hu – Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ
www.into-exchange.com – diákcsere programok középiskolásoknak a világ számos országába
www.kepezdmagad.hu – középiskolák, szakmák, intézmények,
képzések, nyelvtanfolyamok belföldön
www.mobilitas.hu – pályázatok, képzések, ifjúsági munka
www.mot.hu – Magyar Oktatási Tájékoztató (iskolák keresése az
egyes oktatási formákban)
www.nive.hu – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
(kutatás, szakképzési adatbázis, pedagógus továbbképzések,
tanulmányi versenyek)
www.npk.hu – Nemzeti Pályainformációs Központ (közép- és
felsőoktatási adatbázis, európai uniós információs mappák)
www.nyelvoktatas.lap.hu – nyelviskolák országos gyűjteménye
www.oki.hu – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
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www.okm.gov.hu – az Oktatási és Kulturális Minisztérium
honlapja
www.kreditiroda.hu – az Országos Kredittanács Irodája (a
kreditrendszerről)
www.osztondij.lap.hu – ösztöndíjakkal, pályázati lehetőségekkel kapcsolatos adatbázisok
www.pafi.hu – Pályázatfigyelő (pályázati lehetőségek települések, intézmények, közösségek, egyének részére)
www.palyanet.hu – pályaválasztási tanácsadó portál (a Kontakt
Alapítvány honlapja)
www.palyazatsugo.hu – pályázati lehetőségek kicsiknek és
nagyoknak egyaránt
http://palyazat.lap.hu/ – hazai és külföldi pályázati portálok,
Európai Uniós programok, ösztöndíjak
http://palyazat.mconet.biz/ – pályázati portál
www.sansz.org – pályázati és nonprofit portál, belföldön és
külföldön megjelenő pályázatok
www.scholarship.hu – a Magyar Ösztöndíj Bizottság oldala,
ösztöndíj-lehetőségek magyaroknak és külföldieknek
www.statravel.hu – ifjúsági utazási társaság honlapja, információk nyelvtanulásról, szállásról, autóbérlésről és mindenről, ami
egy utazásnál szóba jöhet
www.studyabroad.hu – nyelviskolák, szállás, munkavállalási
lehetőségek külföldön (elsősorban Angliában)
www.sulinet.hu – hírek, pályázatok a közoktatásról
http://szakmaigyakorlat.lap.hu/ – gyakornoki programok,
szakmai gyakorlatok, ösztöndíjak
www.taninfo.hu – a szakképzésben, felnőttképzésben, távoktatásban résztvevők tájékoztatása
www.tka.hu – Tempus Közalapítvány (pályázati programok,
képzések az európai uniós támogatások felhasználásáról)
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NEMZETKÖZI MOBILITÁS:
http://afs.org/afs_or/home – nemzetközi, önkéntes alapon
működő, nem profitorientált szervezet, mely interkulturális tanuláshoz nyújt segítséget (hallgatócsere 50 ország bevonásával)
www.aic.lv/ace/default.htm – az Európai Kreditátviteli Rendszer ismertetése
www.aiesec.org – a világ legnagyobb diákszervezetének központja, csereprogramok, külföldi munka és tanulás, konferenciák
www.casaswap.com – nemzetközi szálláslehetőségek diákok
számára
www.disco-tools.org – többnyelvű, strukturált szótár (tezaurusz) az európai képzési és munkavállalási rendszerekhez
http://ec.europa.eu/eures – többnyelvű európai mobilitási
portál, elsősorban munkavállalók számára
http://www.esn.org – Erasmus csereprogramra jelentkező
diákok nemzetközi hálózata
www.eurobrussels.com/internships.php – gyakornoki programok az Európai Unió különböző intézményeiben
www.eurodesk.org – európai ifjúsági információs hálózat
www.euroeducation.net – információ több mint 900 európai
egyetemről, főiskoláról, akadémiáról és az általuk indított programokról; kurzuskereső adatbázis
www.euroguidance.net – a Euroguidance hálózat oldala,
információ mobilitásról, tanácsadásról Európában
http://europa.eu/epso – az Európai Közösség Személyzeti
Felvételi Hivatala (elhelyezkedési lehetőségek az európai intézményekben)
http://www.ec.europa.eu/ploteus – az Európai Bizottság
képzési adatbázisa
www.eu-student.hu – általános információk a külföldi továbbtanulásról, nyelvtanulásról, az Erasmus csereprogramról és a
gyakornoki lehetőségekről
www.eutrex.eu – gyakornoki lehetőségek 11 európai tagállamban
http://eacea.ec.europa.eu/eurydice – iskolarendszerrel kapcsolatos információk, statisztikák 31 európai országból
www.europlacement.com – gyakornoki programok, szakmai
gyakorlat, önkéntes munkák európai országokban (díjköteles
regisztráció)
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www.hbmk.hu/eu25/ – információs oldal az európai uniós
országokról
www.interntown.com – gyakornoki lehetőségek adminisztráció, kereskedelem, marketing, számvitel és más területeken
www.justlanded.com – információk az egyes külföldi országokban való tartózkodás feltételeiről; oktatás, munka, turizmus
www.karl.aegee.org – az AEGEE európai diákfórum honlapja,
csereprogramok, nyári egyetemek
www.occupationsguide.cz – nemzetközi pályainformációs
portál, böngészhető foglalkozás-leírásokkal
www.rotary.org/foundation/index.html – Rotary program
keretében ösztöndíjak, csereprogramok
www.studyineurope.eu – európai felsőoktatási rendszerek,
jelentkezési feltételek

Ausztria
www.arbeitszimmer.cc – az Osztrák Munkaügyi Szervezet
(AMS) ifjúsági portálja az iskola-, képzés- és pályaválasztás megkönnyítésére
www.bmukk.gv.at – az osztrák Oktatási, Kulturális és Művészeti
Minisztérium honlapja
www.bmwf.gv.at – az osztrák Tudományos és Kutatási Minisztérium honlapja
www.leonardodavinci.at – az osztrák Leonardo da Vinci program, az oszták Nemzeti Pályainformációs Központ (Euroguidance
Austria) és a Europass közös honlapja
www.oead.at – Osztrák Csereszolgálat – Ausztria legnagyobb
non-profit alapú nemzetközi együttműködése az oktatás és
kutatás területén (nemzetközi hallgató- és kutatócsere, ösztöndíjprogramok, támogatások, szállásbiztosítás)
http://www.oeh.ac.at/oeh – az Ausztriai Főiskolai és Egyetemi
Hallgatók Egyesületének honlapja, információk ausztriai továbbtanulásról
http://www.schulweb.de/de/oesterreich/ – ausztriai iskolák
adatbázisa iskolatípus és megye szerint

Belgium
www.diplomatie.be – a belgiumi tanulás iránt érdeklődőknek
(általános információk, ösztöndíjak, szállás, letelepedési feltételek)
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www.enseignement.be – a francia közösség oktatásáról (oktatási rendszer)
www.highereducation.be – a flamand közösség felsőoktatási
adatbázisa, tájékoztató akkreditált felsőoktatási programokról
www.ond.vlaanderen.be – a flamand közösség oktatási minisztériumának honlapja
http://www.studyrama.be/ – információk a belga felsőoktatásról és belgiumi szakmai gyakorlati lehetőségekről
www.traineesinbrussels.be – gyakornokoknak szóló weboldal ideiglenes szállásokról
www.unterrichtsverwaltung.be – a német közösség oktatási
minisztériumának honlapja
http://users.pandora.be/euroguidance/ – a flamand
közösség nemzeti pályainformációs központjának honlapja
(Euroguidance Belgium – Flemish Community)

Bulgária
www.bvu-bg.eu – Nemzeti Oktatási Portál, Bolgár Virtuális
Egyetem
www.discover-bulgaria.com/ – információk Bulgáriáról, látnivalók, turizmus
www.hrdc.bg – a bolgár nemzeti pályainformációs központ
(Euroguidance Bulgaria) honlapja
www.infobulgaria.info – információs portál Bulgáriáról
www.mfa.bg – a Külügyminisztérium honlapja
www.minedu.government.bg – Oktatási és Tudományos
Minisztérium
www.navet.government.bg – Nemzeti Szakképzési Intézet

Ciprus
www.nrcg.dl.mlsi.gov.cy/index.htm – a ciprusi nemzeti pályainformációs központ (Euroguidance Cyprus) honlapja
www.moec.gov.cy – Oktatási és Kulturális Minisztérium
www.ucy.ac.cy – a Ciprusi Egyetem honlapja

Csehország
www.csvs.cz – Felsőoktatási Központ
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www.czech.cz – átfogó információ Csehországról, tanulás,
turizmus, munka
www.domavcr.cz – oktatás, tartózkodási feltételek, szállás
www.dzs.cz – Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, Nemzetközi Szolgáltatások Irodája
www.msmt.cz – Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium
www.naric.cz – a NARIC hálózat tagja (Ekvivalencia és Információs Központ) – végzettségek elismertetése
www.nvf.cz/spps/euroguidance_en.htm – a cseh nemzeti pályainformációs központ (Euroguidance Czech Republic) honlapja
www.uiv.cz – az Oktatási Információs Intézet honlapja

Dánia
www.ciriusonline.dk – CIRIUS Denmark honlapja oktatásról és
képzésről Dániában
www.ciriusonline.dk/eng/euroguidance – a dán nemzeti
pályainformációs központ (Euroguidance Denmark) honlapja
www.denmark.dk – az ország hivatalos honlapja (turisztika, üzlet, munkavállalás, tanulás, kutatás, letelepedés, gyerekszemmel)
www.studyindenmark.dk – széleskörű információ Dániáról diákoknak (tanulási lehetőségek, felvételi eljárás, szállás, biztosítások)
www.ug.dk – oktatási kalauz (képzési programok adatbázisa, információ oktatási lehetőségekről, foglalkozásokról,
munkaerőpiaci irányelvekről)
www.uvm.dk – a dán oktatási minisztérium honlapja

Egyesült Királyság
www.britishcouncil.hu – az Egyesült Királyság kulturális és oktatási intézete Magyarországon (tanulás az Egyesült Királyságban,
információk nyelvtanulásról)
www.britishcouncil.org – az Egyesült Királyság kulturális és
oktatási intézete
www.careerseurope.co.uk – a brit nemzeti pályainformációs
központ (Euroguidance UK) honlapja
www.direct.gov.uk – tanulásról az Egyesült Királyságban az
óvodától a felnőttoktatásig
www.educationuk.org/scholarship – az Egyesült Királyság
ösztöndíjkereső adatbázisa
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www.education-jobs.co.uk – tanári lehetőségek az Egyesült
Királyságban
www.get.hobsons.co.uk – Hobsons képzési és munkalehetőségek pályakezdőknek
http://www.hero.ac.uk – Egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek
az Egyesült Királyságban
www.prospects.ac.uk – tanulási, munkavállalási lehetőségek az
Egyesült Királyságban
www.teachinginscotland.com – munkavállalási lehetőségek
Skóciában tanárok számára
www.ucas.com – Felsőoktatási Felvételi Szolgálat
www.uknrp.org.uk – Nemzeti Szakképzési Referencia Pont (a
nemzetközi szakképzésekért felelős szervezet)

Észtország
www.archimedes.ee – az Archimedes Alapítvány honlapja
(európai uniós programok a képzés, az oktatás, a kutatás, a technológiai fejlesztés, valamint az innováció területén)
www.ekk.edu.ee – észt Nemzeti Vizsga- és Értékelési Központ
www.estonica.org – információs oldal Észtországról
www.hm.ee – az észt Oktatási és Kutatási Minisztérium honlapja
www.innove.ee/ee – az élethosszig tartó tanulás támogatására
létrehozott alapítvány honlapja, link az észt nemzeti pályainformációs központhoz (Euroguidance Estonia)
www.noored.ee – észt Ifjúsági Iroda
www.smartestonia.ee – oktatási rendszer, tanulói és kutatói
mobilitás, önkéntes munka, adózás, biztosítás

Finnország
www.aka.fi – a Finn Tudományos Akadémia honlapja
www.aka.fi/eracareers – mobilitási portál kutatóknak
www.cimo.fi – Nemzetközi Mobilitási Központ (ösztöndíjak, gyakornokok cseréje, információk szállásról, tudnivalók
Finnországról), link a finn nemzeti pályainformációs központ
(Euroguidance Finland) oldalához
www.edu.fi – finn oktatási rendszer, hasznos információk diákok
számára
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http://finland.cimo.fi/ – információ finn oktatási és képzési
lehetőségekről, Finnországról
www.helsinki.fi/summerschool – nyári egyetem Helsinkiben
www.kela.fi – Finn Diákhitel Központ
www.kesayliopistot.fi – nyári egyetemek Finnországban
www.minedu.fi – a finn oktatási minisztérium honlapja
www.oph.fi – a Nemzeti Oktatási Bizottság honlapja
www.syl.helsinki.fi – Finnországi Külföldi Diákok Szervezeteinek Országos Egyesülete

Franciaország
www.ambafrance-hu.org – a Francia Nagykövetség Magyarországon
www.cnous.fr/_etudier_77.htm – praktikus tanácsok az országba utazóknak, a kint-tartózkodáshoz szükséges információk
(utazás, szállás, tartózkodási engedély, finanszírozás, ösztöndíjak)
http://www.cnous.fr – diákportál hasznos tudnivalókkal a
franciaországi tanulmányokhoz
www.campusfrance.fr – információ a francia felsőoktatásról,
képzési lehetőségekről
www.education.gouv.fr – a francia oktatási minisztérium
hivatalos honlapja
www.egide.asso.fr – mobilitási programok bemutatása:
ösztöndíjak, csereprogramok, emellett megélhetési költségek,
képzések, hasznos tanácsok hosszabb kint-tartózkodás előtt
www.euroguidance-france.org – a francia nemzeti pályainformációs központ (Euroguidance France) honlapja
http://www.fle.fr – francia nyelvtanulási lehetőségek Franciaországban
www.france.diplomatie.fr – a francia külügyminisztérium
honlapja
http://fondation.cetelem.com – fiatal kutatók, tanulók pénzügyi támogatása
http://iaeste.free.fr/ – gyakornoki lehetőségek francia cégeknél mérnökhallgatók részére
www.infostages.com – gyakornoki lehetőségek Franciaországban
www.jobs-ete.com – nyári munkák Franciaországban
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www.onisep.fr – Nemzeti Oktatási és Foglalkoztatási Információs Iroda
www.studyrama.com – munaklehetőségek, szakmai gyakorlat,
diákmunka

Görögország
www.ekep.gr – a görög nemzeti pályainformációs központ
(Euroguidance Greece) honlapja
www.gogreece.com – információs oldal Görögországról, többek között oktatásról, iskolákról, nyelvtanulási lehetőségekről
www.iky.gr – Állami Ösztöndíj Alapítvány (ösztöndíjak posztgraduális vagy doktori tanulmányokhoz Görögországban, valamint a
görög nyelv és kultúra megismeréséhez)
www.ypepth.gr – a görög Oktatási és Vallásügyi Minisztérium
honlapja (támogatott oktatási csereprogramok, oktatási rendszer,
ösztöndíjak, egyetemek listája, külföldi görög iskolák)

Hollandia
www.euroguidance.nl – a holland nemzeti pályainformációs
központ (Euroguidance Netherlands) honlapja
www.grantfinder.nl – hollandiai ösztöndíjak és támogatási
lehetőségek online keresője
www.holland.com – információk Hollandiáról
www.ind.nl/EN/verblijfwijzer – hollandiai tartózkodás megtervezése
www.leonardodavinci.nl – a holland Leonardo iroda honlapja
www.nvao.net – akkreditációval kapcsolatos információ, akkreditált oktatási programok listája
www.minocw.nl – az Oktatási, Kulturális és Tudományos Minisztérium honlapja, praktikus információk tanuláshoz és munkavállaláshoz
www.studyin.nl – tudnivalók a holland tanulási lehetőségekről
külföldi diákok számára
www.vsnu.nl – Hollandiai Egyetemek Szövetsége

Izland
www.bifrost.is – a Bifrösti Magánegyetem honlapja (üzleti, jogi,
tásadalomtudományi tanulmányok)
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www.hi.is – az Izlandi Egyetem honlapja
www.lbhi.is – az izlandi Agrártudományi Egyetem és Kutatóintézet honlapja
www.rthj.hi.is – az Izlandi Egyetem Kutatási Kapcsolatok Irodája
www.ru.is – a Rejkjaviki Egyetem honlapja
www.unak.is – az Akureyri Egyetem honlapja

Írország
www.citizensinformation.ie/categories – szociális és állampolgári jogok Írországban
www.education.ie – az Oktatási és Tudományos Minisztérium
honlapja
www.educationireland.ie – átfogó információs portál az Írországba készülő diákoknak
www.foreignaffairs.gov.ie – az ír külügyminisztérium oldala
www.hea.ie – a Felsőoktatási Felvételi Iroda honlapja
www.heanet.ie – Ír Nemzeti Oktatási és Kutatási Hálózat
www.leargas.ie – nemzeti, európai és nemzetközi együttműködési programok
www.learning.ie – hasznos információk az írországi tanulásról,
kurzuskereső
www.ncge.ie – Nemzeti Oktatási Orientációs Központ (a tanácsadási gyakorlat fejlesztése az oktatásban)
www.ncge.ie/euroguidance.htm – az ír nemzeti pályainformációs központ (Euroguidance Ireland) honlapja
www.nqai.ie – a NARIC hálózat tagja (Ekvivalencia és Információs Központ)
www.postgrad.ie – információk posztgraduális programokról
Írországban

Lengyelország
www.buwiwm.edu.pl – felsőoktatási végzettségek elismertetése és nemzetközi csereprogramok
www.men.gov.pl – a lengyel oktatási minisztérium honlapja
www.euroguidance.pl – a lengyel nemzeti pályainformációs
központ (Euroguidance Poland) honlapja
www.koweziu.edu.pl – Nemzeti Szakképzési és Továbbképzési
Intézet
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www.pka.edu.pl – az Állami Akkreditációs Bizottság honlapja,
akkreditált felsőoktatási intézmények listája
www.poland.pl – általános információk Lengyelországról
www.poland.pl/education/index.htm – a lengyel oktatási
rendszer bemutatása

Lettország
www.aic.lv – lett Felsőoktatási Információs Központ
www.aiknc.lv – Felsőoktatási Akkreditációs Központ, felsőoktatási intézmények listája, programkereső
www.izm.gov.lv – az Oktatási és Tudományos Minisztérium
honlapja
www.lu.lv – a Lettországi Egyetem honlapja
www.piaa.gov.lv/Euroguidance – a lett nemzeti pályainformációs központ (Euroguidance Latvia) honlapja
www.rsu.lv – Riga Stradins Egyetem
www.rtuasd.lv – Rigai Műszaki Egyetem

Liechtenstein
www.hochschule.li – a Liechtensteini Egyetem honlapja
www.liechtenstein.li – információ Liechtensteinről, az oktatási
rendszerről, felsőoktatásról, szakképzésről, felnőttoktatásról

Litvánia
www.euroguidance.lt – litván nemzeti pályainformációs központ (Euroguidance Lithuania) honlapja
www.jtba.lt – Fiatalok Nemzetközi Együttműködésének Irodája
www.smm.lt – litván oktatási és tudományos minisztérium honlapja, információ felsőoktatásról, szakképzésről, intézménykereső

Luxemburg
www.etat.lu – a luxemburgi kormány honlapja
www.lifelong-learning.lu – portál az élethosszig tartó tanulásról
www.men.public.lu – az Oktatási és Szakképzési Minisztérium
honlapja
www2.myschool.lu – oktatási portál
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www.mcesr.public.lu – a Kulturális, Felsőoktatási és Kutatási
Minisztérium honlapja
www.uni.lu – a Luxemburgi Egyetem honlapja

Málta
www.education.gov.mt – a máltai oktatási minisztérium honlapja
www.malta.com – általános információk Máltáról
www.um.edu.mt – a Máltai Egyetem honlapja

Németország
www.avh.de – az Alexander von Humboldt Alapítvány oldala
kutatói programokról
www.daad.de – Német Felsőoktatási Csereszolgálat, felsőoktatási csereprogramok, ösztöndíjak, támogatási lehetőségek
forrásai, hasznos információk diákoknak
www.deutsche-botschaft.hu/de/home/index.php – a Német Nagykövetség honlapja
www.dfg.de – a Német Kutatási Alapítvány honlapja
www-en.studienwahl.de – széleskörű információk a német
felsőoktatásba készülő külföldi diákoknak, tanulmányi programok, felsőoktatási intézmények adatbázisa
www.goethe.de – a Goethe Intézet honlapja (német nyelvoktatás, pályázatok, kultúra)
www.higher-education-compass.de – információ akkreditált
felsőoktatási intézményekről, doktori programokról, nemzetközi
együttműködésről
www.internationale-studierende.de – hasznos tudnivalók a
Németországban tanulni szándékozó diákoknak
www.ijab.de – fiataloknak szóló csereprogramok, tanfolyamok,
nyelvtanfolyamok, képzések
www.kursnet.arbeitsagentur.de – képzési lehetőségeket és
európai német nyelvű képzéseket tartalmazó adatbázis
www.schulweb.de – iskolakereső adatbázis

Norvégia
www.nav.no – munkaüggyel, oktatással, tanácsadással kapcsolatos információk
www.folkehogskole.no – tanulási lehetőség norvég népfőiskolákon
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www.regjeringen.no – a norvég Oktatási és Kutatási Minisztérium honlapja
http://siu.no – tanulás Norvégiában, ösztöndíjlehetőségek
www.studyinnorway.no – információk a Norvégiában tanulni
szándékozóknak

Olaszország
www.centrorisorse.org – olasz nemzeti pályainformációs
központ (Euroguidance Italy) honlapja
www.cimea.it – Felsőoktatási Mobilitási és Ekvivalencia Információs Központ
www.indire.it – Oktatásügyi Kutatások és Fejlesztések Nemzeti
Dokumentációs Intézete
www.pubblica.istruzione.it – Nemzeti Oktatásügyi Fejlesztési
Hivatal
www.study-in-italy.it – az olasz felsőoktatásról külföldi diákoknak

Portugália
http://cenor.dgidc.min-edu.pt – a portugál nemzeti pályainformációs központ (Euroguidance Portugal) honlapja
www.mces.pt – a Tudományos, Technológiai és Felsőoktatási
Minisztérium honlapja
www.min-edu.pt – a portugál oktatási minisztérium honlapja
www.naricportugal.pt/NARIC_EN/ – a NARIC hálózat tagja (Ekvivalencia és Információs Központ) – végzettségek elismertetése
www.studyinportugal.com – információk a portugál oktatásügyről és az országról

Románia
www.anpcdefp.ro – oktatáshoz és szakképzéshez kapcsolódó
közösségi programok nemzeti irodája
www.euroguidance.ise.ro – román nemzeti pályainformációs
központ (Euroguidance Romania)
www.edu.ro – a román oktatási és kutatási minisztérium honlapja
www.edu.ro/guide_foreign_students.html – útmutató
külföldi diákoknak, oktatási rendszer, oktatási lehetőségek bemutatása
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Spanyolország
www.inem.es – spanyol állami foglalkoztatási szolgálat
www.mec.es/educa – Oktatási és Tudományos Minisztérium
www.mec.es/educa/cnrop-en/index.html – a spanyol nemzeti pályainformációs központ (Euroguidance Spain) honlapja
www.sispain.org – információs oldal Spanyolországról
www.spainexchange.com – iskola-, kurzus- és programkereső,
információk az országról, nyelvtanfolyamok
www.tostudyinspain.com – információk a Spanyolországban
tanulni szándékozó diákok számára

Svájc
www.about.ch – információs oldal Svájcról
www.crus.ch/engl/Study.html – a svájci felsőoktatási rendszer
bemutatása, általános információk külföldi diákoknak, link a svájci
egyetemek honlapjaihoz
www.sbf.admin.ch – az Oktatási és Kutatási Államtitkárság
oldala
www.s-o-l.ch – Nyugat-Svájci Leonardo Iroda és Nemzeti Pályainformációs Központ
www.swissuniversity.ch – egyetemi programok, tanulás, kutatás, információ tandíjról, ösztöndíjlehetőségekről
www.studex.hu – svájci csereprogramok hallgatók és gyakornokok számára

Svédország
www.ciu.org – Nemzetközi Diákcsere Központ
http://english.hsv.se – a Nemzeti Felsőoktatási Ügynökség
honlapja, információ a svéd felsőoktatásról
www.migrationsverket.se/english.jsp – Migrációs Bizottság
(tudnivalók svédországi munkavállaláshoz)
www.programkontoret.se – Nemzetközi Oktatási és Képzési
Programiroda, link a svéd nemzeti pályainformációs központ
(Euroguidance Sweden) honlapjára
www.si.se – Svéd Intézet (svéd nyelvi tanulmányok, tanulás
Svédországban, ösztöndíjak)
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www.skolverket.se – a svéd Nemzeti Oktatási Ügynökség
oldala, svéd oktatási rendszer, iskolakereső
www.studyinsweden.se – tudnivalók a svéd tanulási lehetőségekről külföldi diákok számára

Szlovákia
www.iaeste.sk – műszaki tanulmányokat folytató hallgatók
csereprogramja
www.iuventa.sk – Fiatalok Nemzeti Mobilitási Irodája
www.minedu.sk – a szlovák oktatási minisztérium honlapja
www.saaic.sk – Szlovák Felsőoktatási Szövetség a Nemzetközi
Együttműködésért
www.saaic.sk/nrcg – a szlovák nemzeti pályainformációs központ (Euroguidance Slovakia) honlapja

Szlovénia
www.cpi.si – a Nemzeti Szakképzési és Képzési Intézet honlapja
www.ess.gov.si/eng/Nrcvg/nrcvg.htm – a szlovén nemzeti
pályainformációs központ (Euroguidance Slovenia) honlapja
www.mss.gov.si – az Oktatási és Sportminisztérium honlapja
www.mvzt.gov.si – a Felsőoktatási, Tudományos és Technológiai Minisztérium honlapja
http://siae.acs.si/ – a szlovén felnőttképzési intézet honlapja
www.uni-lj.si – a Ljubljanai Egyetem honlapja
www.upr.si – Primorskai Egyetem honlapja

Törökország
http://euroguidance.ua.gov.tr/ – a török nemzeti pályainformációs központ (Euroguidance Turkey) honlapja
www.meb.gov.tr/ – a török nemzeti oktatási minisztérium
honlapja
www.osym.gov.tr – Felvételi és Értékelési Központ
www.ankara.edu.tr – az Ankarai Egyetem honlapja
www.istanbul.edu.tr – az Isztambuli Egyetem honlapja
www.studyturkey.metu.edu.tr – hasznos információk az országról, a felsőoktatásról, a felvételi követelményekről, a kiutazás
feltételeiről, stb.
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