Tartózkodási engedély:
Tartózkodási igazolásra van szüksége minden olyan magyar állampolgárnak, akik három hónapnál hosszabb időt szeretnének Romániában
tölteni. Az igazolást a Román Bevándorlási Hivatalnál kell kérelmezni.

Szállás:
Ha az egyetem/főiskola kollégiumában nincs elég férőhely, érdemes
több hallgatónak összeállni, és lakást bérelni. A Romániába külföldről
érkező diákok viszonylag olcsón találhatnak szállást az egyetemi városok
diákszállóiban.
További információ:
http://www.hungarian.hostelworld.com
http://www.hihostels-romania.ro

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
Románia

Külképviseletek:

Ösztöndíj lehetőségek
Románia és Magyarország között államközi szerződés van, az aktuális
romániai ösztöndíjakról a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) honlapján
lehet részletes információkat találni: www.scholarship.hu
Érdemes továbbá a kiválasztott egyetemnél/főiskolánál érdeklődni.

További hasznos weboldalak:

Kolozsvári főkonzulátus
Piata Unirii nr.23. I. em.
Kolozsvár
Tel: +40-264-596-300, 590-561
Fax: 594-109, 597-335
E-mail: kol.missions@kum.hu
Csíkszeredai főkonzulátus
530210 Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 45.
Telefon: +40-266 207-330
Fax: +40-266 207-338
E-mail: titkarsag.csk@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/cons/miercurea_ciuc

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.

Kiadja:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
Kiadás éve: 2012.
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www.eu-osztondijak.lap.hu
www.tka.hu
http://ec.europa.eu/ploteus/ (PLOTEUS – az EU képzési portálja)

Konzuli hivatal
Calea Floresca nr. 60. Bucuresti, III.emelet
Tel: +40-21 311 1987
Fax: +40-21 230-0552
E-mail: mailhuconbuc@ines.ro
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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

EM

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk

Magyar Nagykövetség
str. dr. prof. Dimitrie Gerota nr. 63-65.
020034 Bucuresti
Tel.: +40-21-311-1987
Fax: +40-31-620-4326
E-mail: hunembro@ines.ro
Web: www.mfa.gov.hu/emb/bucarest
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Bolyai Egyetem, Kolozsvár

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ

Kedves Érdeklődő!

Középiskola: Líceum: 4 vagy 5 éves képzés az általános iskola befejezése után, érettségi vizsgával zárul. Szakközépiskola: szakmai képzést
nyújt a líceumi képzés helyett, vagy arra épülve. A középiskolai tanulmányok végén letett záróvizsga feljogosít az egyetemi tanulmányok
megkezdésére.

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.

Felsőoktatás: A felsőoktatásban, a Bolognai Rendszerrel összhangban,
Bachelor (3 év), illetve Master (5 év) diplomát lehet szerezni, majd ezek
után a hallgatók doktori tanulmányokat folytathatnak. Romániában az
egyetemek és főiskolák mellett politechnikumok is működnek, amelyek
speciális szakirányú képzést nyújtanak. Az állami felsőoktatási intézmények mellett számos magánfőiskola és magánegyetem is működik.
További információ: http://www.euroeducation.net/prof/romco.htm

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.

Kultúrpalota, Marosvásárhely

Románia

További információ:
http://www.bucharestairport.com/ (Bukarest)
http://www.targumuresairport.ro (Marosvásárhely)
http://www.carpatair.com (Temesvár)

Alapvető információk:
Nemzeti ünnepek:
•
•
•
•
•
•

január 1. – Újév
január 2. – Újévet követő nap
április / május – Ortodox húsvét hétfő
május 1. – Munka ünnepe
december 1. – Nemzeti ünnep
december 25-26. – Karácsony

Sürgősségi ellátás:
Drakula-kastély, Törcsvár
Hivatalos név: Románia
Elhelyezkedés: Kelet-Európa
Terület: 237 500 km²
Népesség: 22 246 862 fő
Főváros: Bukarest
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: román
Hivatalos fizetőeszköz: román lej
Vallás: román ortodox, római és görög katolikus, protestáns, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET) +1 óra
Hívószám: +40

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes, ezen a számon kell kérni a mentőket,
tűzoltókat és rendőrséget is)
Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával, a
román állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon
a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)
További információ: www.oep.hu

Közlekedés:
Repülőterek: A legnagyobb repülőtér Bukarestben található, de nemzetközi repülőtere van többek között Temesvárnak (Timisoara) és Marosvásárhelynek (Tirgu Mures) is. Bukarestből a legtöbb európai nagyvárosba naponta indulnak járatok.

Vasút: Romániának meglehetősen fejlett és kiterjedt vasúthálózata van,
amely lényegében az egész országot lefedi.
További információ, on-line menetrend: http://www.infofer.ro/
Busz: Romániában gyakorlatilag bárhová eljuthatunk busszal: félreesőbb települések esetében ez az egyetlen utazási lehetőség. A nagyobb
városokat összekötő buszok állomásai rendszerint a vasútállomások
mellett vannak.
További információ: www.autogari.ro
Vízi közlekedés: Románia legnagyobb tengeri kikötőjéből, Constanţából
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:
http://www.portofconstantza.com/apmc/index.jsp

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Romániában az óvodai nevelés utolsó
évén kívül nem kötelező óvodába járatni a gyerekeket; az iskola előtti
képzés 3 évig tarthat.
Általános iskola: Az általános iskolai oktatás nyolc évig tart, amely két négyéves ciklusra bontható: általános iskola (1-4. osztály), valamint gimnázium
(5-8. osztály). A kötelező oktatás 16 éves korig tart.

Constanta

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
Centrul National De Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED)
National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas
Granted Abroad
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Romania
Tel: +40 21 313 26 77, +40 21 405 62 69, +40 21 405 62 44
Fax: +40 21 313 26 77
E-mail: sanda.badulescu@medu.edu.ro
Web: http://www.cnred.edu.ro/

