retne ösztöndíj programban részt venni, érdemes csatlakozni a Hispanic
Study Abroad Scholars egyesülethez,
(http://www.studyabroadscholars.org/index.html), amely számos lehetőséget kínál az egyesület tagországaiból érkező tanulóinak, beleértve Magyarországot is.

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

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

Tartózkodási engedély:

Portugáliában az egyetemek nemzetközi irodája rendszerint segít a szálláskeresésben. Az országban számos kollégium és diákszállás van, de viszonylag olcsón lehet albérleteket is találni.
További információ: w
 ww.pousadasjuventude.pt
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk

Magyar Nagykövetség
Calcada de Santo Amaro,
85. Alcantara, 1349-042
Lisszabon
Tel.: +351 21 364-5928, 363-0395 (Ügyelet: +351 96 481-3769)
E-mail: mission.lis@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/lisbon

Kiadja:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
Kiadás éve: 2012.

Nemzeti Pályainformációs
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A portugáliai egyetemek számos ösztöndíj lehetőséget hirdetnek meg
a külföldi hallgatóknak, amelyekről elsősorban az egyetemek honlapján
lehet tájékozódni. Ha valaki Portugáliában vagy Spanyolországban sze-

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.

Nemzeti
Munkaügyi Hivatal
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Ösztöndíj lehetőségek

Külképviseletek:
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NARIC Portugal
Av. Duque d’Ávila, 137
1069-016 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 21 312 6000 vagy +351 21 312 6098
Fax: +351 21 312 6020
E-mail: manuela.paiva@dges.mctes.pt
Web: http://www.naricportugal.pt

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:
• 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.

Euroguidance
Hungary

Szállás:

EM

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:

Az Európai Unió állampolgárainak a három hónapot meghaladó tartózkodás esetén regisztráltatniuk kell magukat a lakóhely szerint illetékes
portugál önkormányzatnál. A regisztrációt, a három hónapot meghaladó tartózkodás után, 30 napon belül el kell indítani a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnál.

N

Lisszaboni Tudományegyetem,
Közgazdaságtudományi Kar

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ

Kedves Érdeklődő!

Vízi közlekedés: Portugáliában a nagyobb kikötőket számos kompjárat köti össze, és több nemzetközi járat is működik. Nagyobb kikötő
városok: Faro, Horta, Lisszabon.
További információ: http://www.ferrylines.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:
Óvoda és iskola előtti képzés: Portugáliában a gyerekek 3 és 5 éves
koruk között járhatnak óvodába, de az óvodai nevelés nem kötelező.
Általános iskola: Az általános iskolai oktatás kilenc évig tart, és kötelező.
Három ciklusból épül fel: az első ciklus (négy év) általános ismereteket ad,
a második (két év) és harmadik (három év) ciklusban a tanulók már szélesebb körű ismereteket szereznek.

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.

Portugália
Alapvető információk:

Algarve

Porto

Nemzeti ünnepek:

Közlekedés:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repülőterek: Portugáliának öt nemzetközi repülőtere van, Lisszabonban, Portoban, Faroban, Funchalban (Madeira) és Ponta Delgada-ban
(Azori-szigetek). Az országban több belföldi repülőtér is van. A nemzetközi légikikötőkből Európa minden nagyobb városába indul járat, de kisebb repülőterek is indítanak nemzetközi járatokat.
További információ: http://www.ana.pt/portal/page/portal/ANA/

január 1. – Újév
március 15. – Az 1848. évi forradalom és szabadságharc ünnepe
Nagypéntek
Húsvéthétfő
április 25. – A felszabadulás napja
május 1. – A munka ünnepe
június 10. – Nemzeti ünnep
Pünkösd
június 24. – Szent  János ünnepe
augusztus 15. – Szűz Mária mennybemenetele
október 5. – A köztársaság ünnepe
november 1. – Mindenszentek
december 1. – Az ifjúság ünnepe
december 8. – Szeplőtelen Fogantatás ünnepe
december 25. – Karácsony

Lisszabon

Sürgősségi ellátás:
Hivatalos név: Portugália
Elhelyezkedés: Dél-nyugat Európa
Terület: 92 391 km²
Népesség: 10 524 145 fő
Főváros: Lisszabon
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: portugál
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: római katolikus, protestáns
Időzóna: közép-európai idő (CET) -1 óra
Hívószám: +351

•
•
•
•

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

Vasút: A vasúti közlekedés gyors, olcsó és kényelmes Portugáliában, a
vasúti hálózat szinte az egész országot lefedi. Számos nemzetközi járat
indul nagyobb európai városokba.
További információ: www.cp.pt
Autóbusz: Portugáliának kiépült buszhálózata van. Az állami autóbusz
társaság mellett számos magáncég üzemeltet buszjáratokat, amelyek
közül sok a nap 24 órájában jár, és lefedi a vasúti hálózat által nem érintett településeket.
További információ: www.eurolines.com, www.eva-bus.com

Középiskola: A középiskolai oktatás három éves (10-12. évfolyamig). A tanulók gimnáziumokban és szakközépiskolákban sajátíthatják el az ismereteket. Az állami iskolák ingyenesek, a magániskolák tandíjkötelesek.
Felsőoktatás: Portugáliában a felsőoktatás egyetemeken és főiskolákon
folyik. A főiskolákon Bachelor, míg az egyetemeken Bachelor, Master és
pHd diplomák szerezhetőek. A főiskolai és egyetemi helyekre a felvételizők központi felvételi vizsga letételével kerülhetnek be. Az Európai Unió
és az Európai Gazdasági Térség állampolgárainak a portugál tizenkét
éves képzésnek megfelelő képzést tanúsító bizonyítvánnyal kell rendelkezniük ahhoz, hogy felvételt nyerjenek egy ilyen intézménybe.
További információ:
http://www.euroeducation.net/prof/porco.htm

