www.scholarship.hu
www.eu-osztondijak.lap.hu
www.tka.hu (ERASMUS)
http://ec.europa.eu/ploteus – (PLOTEUS – az EU képzési portálja)

Tartózkodási engedély:

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
UK NARIC
The National Recognition Information Centre for the United
Kingdom
Oriel House, Oriel Road
Cheltenham, Gloucestershire
GL50 1XP, United Kingdom
Tel.: +44 (0) 870 990 4088
Fax: +44 (1) 242 258611
E-mail: info@naric.org.uk
Web: http://www.naric.org.uk/

Ösztöndíj lehetőségek

Külképviseletek:

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.

Magyar Nagykövetség
35 Eaton Place
London SW1X 8BY
Tel: +44 (20) 7235-26-64
E-mail: konz.lon@kum.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/emb/london
Kiadja:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
Kiadás éve: 2012.

Nemzeti Pályainformációs
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Konzuli hivatal
35/B. Eaton Place
London SW1X 8BY
Tel: +44 (20) 7235-52-18, 7201-3440
E-mail: konz.lon@kum.hu

Nemzeti
Munkaügyi Hivatal
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Az Egyesült Királyságban tanulni kívánó magyar hallgatók számára a hazai British Council tud hasznos információkat nyújtani
(www.britishcouncil.hu) a kinti továbbtanulással, jelentkezéssel,
kurzusokkal, finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatban. Felvételi, tandíj és ösztöndíj-ügyekben sok információ található a brit
felsőoktatási felvételi szolgálat a UCAS (University and College
Admission Service) honlapján: www.ucas.ac.uk, valamint a www.
grantfinder.co.uk oldalon.

Euroguidance
Hungary

Szállás:
Az Egyesült Királyságban a kontinensen megszokottnál jóval magasabbak a bérleti díjak, ezért érdemes többen lakást bérelni vagy diákszálláson helyet keresni.
További információ:
www.casaswap.com
http://www.accommodationforstudents.com/
http://www.studentpad.co.uk/
http://www.studentaccommodationuk.com/

Egyesült Királyság
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• jelentkezés tagállamok felsőoktatási intézményeibe,
• elérhető egyetemi/főiskolai programok BA, MA, pHd szinteken,
• glosszárium a fontos, felsőoktatáshoz kapcsolódó fogalmak, magyarázataival (pl. akkreditáció, kreditátvitel),
• ösztöndíj és támogatási lehetőségek,
• aktuális tandíjak,
• az oktatási rendszerek részletes leírása.

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.
Tel.: (62) 555-580 Fax: (62) 555-581
Web: www.npk.hu; www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu

Tanulás
Európában
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A brit jogszabályokba már átültették az új uniós irányelvet, amelynek
értelmében az Egyesült Királyságban az uniós polgároknak három
hónapot meghaladó tartózkodás esetén sem szükséges tartózkodási igazolást igényelniük vagy bejelentkezniük. Amennyiben az
EU/EGT tagországok állampolgárai igénylik, hogy az Egyesült Királyságban történő tartózkodásukat nyilvántartásba vegyék, illetve megerősítsék tartózkodáshoz való jogukat (pl.: tanuló, önellátó, nyugdíjas), kérelmezhetik a regisztrációs igazolás (Registration Certificate) kiállítását az
illetékes hatóságoktól, az úgynevezett EEA1 formanyomtatvány benyújtásával.
A formanyomtatvány letölthető a brit Bevándorlási Hatóság (UK Border
Agency)
honlapjáról:
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/
sitecontent/applicationforms/eea/eea11.pdf

Amennyiben a fenti, általános tájékoztató elolvasása után még további,
konkrét kérdései lennének, forduljon hozzánk bizalommal:

ZETI FO
G

További hasznos weboldalak:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ

Kedves Érdeklődő!

Vízi közlekedés: Az Egyesült Királyságban több ezer kilométernyi vízi út
van. A vízi közlekedés nagyon fejlett. A nagyobb kikötővárosokból (London, Aberdeen, Bristol, Glasgow, Manchester, Cardiff, Hull, Plymouth
Southampton, Swansea, Ipswich) számos komp indul.
További információ: www.ferrybooker.com

A Nemzeti Pályainformációs Központ (Euroguidance Hungary) az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben
kezdte meg működését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat Nemzeti Munkaügyi Hivatal szervezeti egységeként látja el
feladatát. A 2007-2013 közötti időszakban az európai uniós hátteret
az Egész életen át tartó tanulás programja 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.

Oktatási rendszer:

A www.npk.hu és www.euroguidance.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.
Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,
mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Egyesült Királyság
Alapvető információk:

Piccadilly Circus, London

Sutherland, Skócia

Közlekedés:

Nemzeti ünnepek:

Az Egyesült Királyságban a többi európai országoktól eltérően a baloldali
közlekedés szabályai vannak érvényben. Ezt nemcsak autósként, de gyalogosként is ajánlatos figyelembe venni a balesetek elkerülése céljából.

• Újév: január 1.
• Nemzeti ünnep/Szent Dávid napja –
Wales: március 1.
• Nemzeti ünnep/Szent Patrik napja –
Észak-Írország: március 17.
• Nemzeti ünnep/Szent György napja –
Anglia: április 23.
• Nemzeti ünnep/Szent András napja –
Skócia: november 30.
• Karácsony: december 25-26.

Változó dátumok:

Tower, London
Hivatalos név: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Elhelyezkedés: Nyugat-Európa
Terület: 244 820 km²
Népesség: 61 612 255 fő (2009)
Főváros: London
Államforma: alkotmányos monarchia
Hivatalos nyelv: angol, walesi, gael skót
Hivatalos fizetőeszköz: angol font
Vallás: anglikán, római katolikus, muszlim, presbiteránus, egyéb
Időzóna: greenwich-i középidő (GMT)
Hívószám: +44

•
•
•
•

Bankünnep - Anglia: január első hétfője
Bankünnep - Skócia: január első csütörtök
Nagypéntek – Egyesült Királyság
A Királynő hivatalos születésnapja: június második szombatja

Sürgősségi ellátás:
•
•
•
•

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 112 vagy 999
Tűzoltók: 112 vagy 999
Rendőrség: 112 vagy 999

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

Repülőterek: Az Egyesült Királyságban minden nagyvárosban található
nemzetközi repülőtér, mivel a szigetország sűrű légi forgalmat bonyolít le.
A londoni Heathrow Európa legforgalmasabb repülőtere. Budapest és
London között több légitársaság is közlekedtet járatokat.
További információ: http://www.airport-maps.co.uk
Vasút: Az Európai Unióban az Egyesült Királyság rendelkezik a legfejlettebb vasúti hálózattal. A vasút vonalak gyakorlatilag minden települést
összekötnek.
További információ és jegyvásárlás: www.nationalrail.co.uk,
http://www.thetrainline.com
Autóbusz: A busz a közlekedés egyik leggyorsabb és legolcsóbb módja az
Egyesült Királyságban. A kiterjedt buszhálózat lefedi az Egyesült Királyság
minden országát, és járatok indulnak a kontinens nagyobb városaiba is.
További információ: www.nationalexpress.com

Óvoda és iskola előtti képzés: Angliában a gyermekek 3 hónapos koruktól 3 éves korukig magánbölcsődékbe járnak, amelyekért a szülőknek
fizetniük kell. A 3 és 5 év közötti gyerekek elhelyezhetők államilag fenntartott óvodákban is, ill. privát vagy állami általános iskolák által működtetett
ún. felkészítő osztályokban (nursery class). Angliában, Walesben és ÉszakÍrországban az állam ma már minden 3-4 éves gyermek számára biztosítja az ingyenes részidős óvodai felügyeletet (part-time nursery provision).
Ez a jogosult gyermekek esetén heti ötszöri, egyenként két és fél órás
foglalkozást jelent évi 38 héten át.
Alapfokú oktatás: A gyerekek 5 éves korukban kezdik el az általános iskolát. Az általános iskolai nevelés 11 éves korig tart. Az állami iskolák mellett az Egyesült Királyságban nagyon népszerűek a magániskolák is.
Alsó és felső középfokú oktatás: A középiskolai oktatás alapszintje 16
éves korig tart, amelyet követően a diákok leteszik a GCSE vizsgát, amely
körülbelül a magyar középszintű érettséginek felel meg. Az ezt követő két
évben a diákoknak lehetősége van letenni az A-level (kb. magyar emelt
szintű érettségi) vizsgákat, amelyek a továbbtanuláshoz szükségesek.
Az államilag fenntartott általános- és középiskolákban nem kell tandíjat
fizetni.
Felsőoktatás: Az Egyesült Királyság területén több mint 100 felsőoktatási intézmény működik. A felsőoktatásban az undergraduate (a felsőoktatás alsóbb szintje) képzés 3 vagy 4 évig tart, erre épül a Master képzés,
amely rendszerint időben rövidebb, maximum 2 év, kivéve olyan szakmák esetében, mint általános orvos, fogorvos, állatorvos, jogász. A tandíjak intézménytől és szaktól függőek, kérjük, érdeklődjön a kiválasztott intézmény honlapján.
További információ:
http://uk.internationalstudent.com/study_uk/education_system
http://www.education.gov.uk
http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/
UniversityAndHigherEducation/StudentFinance/
StudentsFromOtherEUCountries/DG_200385 – diákhitel.

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk
Study in Europe weboldal –
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/index_en.html)
Az Európai Bizottság hivatalos, tagállamokban való tanulással foglalkozó weboldala. Az alábbi kérdésekre ad részletes választ:

