Tartózkodási engedély:
A magyar állampolgárok három hónapig engedély nélkül tartózkodhatnak Svédországban. A három hónapon túli tartózkodás esetén bejelentési kötelezettség van, de tartózkodási engedély ekkor sem kell, csak a
svéd Migrációs Hivatalnál regisztráltatniuk kell magukat és a bejelentésről igazolást állítanak ki.
Malmöi Egyetem

Szállás:

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk

Az ösztöndíjjal Svédországba utazó diákok számára a fogadó intézmények nemzetközi irodái segítséget nyújtanak a szálláskeresésben. A nagyobb egyetemi városokban viszonylag kevés kollégiumi férőhely van,
de a helyi diákszövetségek minden esetben segítenek a külföldről érkező diákoknak a szálláskeresésben.
További információ: http://www.studyinsweden.se

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
Högskoleverket (HSV)-ENIC-NARIC Sweden
Swedish National Agency for Higher Education
SE – 103 99 Stockholm, P.O. Box 7851
Tel.: (+46) 8 5630 8500
Fax: (+46) 8 5630 8650
E-mail: hsv@hsv.se
Web: http://www.hsv.se

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

Svédország

Külképviseletek:
Magyar Nagykövetség
Dag Hammarskjölds väg 10
115 27 Stockholm
Tel.: (+46) 8 661-67-62
E-mail: embassy.stockholm@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/stockholm
Konzuli hivatal
Laboratoriegatan 2
115 27 Stockholm
Levelezési cím: Box 24 125, 104 51 Stockholm
Tel: (+46) 8 663-66-39 (ügyelet: (+46) 08 661-67-62, 662-56-75)
E-mail: consulate.stockholm@kum.hu

Euroguidance
Hungary

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.

Ösztöndíj lehetőségek
A Svéd Intézet (Swedish Institute) minden évben több mint 500 ösztöndíj felhívást tesz közzé külföldi diákok és kutatók számára. Az ösztöndíj lehetőségekről bővebben a Svéd Intézet honlapján lehet olvasni:
www.si.se.
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Kiadja:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
Kiadás éve: 2012.

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

Tanulás
Európában
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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.

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

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ

Kedves Érdeklődő!

Autóbusz: A buszközlekedés Svédországban kényelmes és gyors.
A buszhálózat minden olyan települést érint, ahová vonattal vagy légi
közlekedéssel nem lehet eljutni. Számos nemzetközi buszjárat indul
Európa nagyobb városaiba is.
További információ:
http://www.ostamyy.com/bus-timetables/Sweden.htm

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.

Vízi közlekedés: A buszok és vonatok menetrendje a kompokhoz igazodik. A kompjáratok összekötik Svédországot Dániával, Finnországgal,
Norvégiával, Németországgal, Lengyelországgal, Észtországgal és az
Egyesült Királysággal. A legfontosabb svédországi kikötők: Göteborg,
Lulea, Helsingborg, Stockholm, Norrköping, Malmö és Trelleborg.
További információ: http://www.scandlines.de

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.

Svédország
Alapvető információk:

Göteborg
Malmö

Nemzeti ünnepek:
•
•
•
•
•
•

Január 1., Újév napja
Január 6., Vízkereszt
Nagypéntek
Húsvéthétfő
Krisztus Mennybemenetelének Ünnepe,  Áldozócsütörtök
Június 6., A svéd zászló napja, I. Gusztáv trónralépése (1523),
Svédország nemzeti ünnepe
• Június 19. és 25., közötti péntek Szent Iván éjszakája
• December 25-26., Karácsony

Sürgősségi ellátás:
•
•
•
•

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

Stockholm, Óváros
Hivatalos név: Svéd Királyság
Elhelyezkedés: Észak-Európa
Terület: 449 964 km²
Népesség: 9 122 269 fő
Főváros: Stockholm
Államforma: alkotmányos monarchia
Hivatalos nyelv: svéd
Hivatalos fizetőeszköz: svéd korona
Vallás: lutheránus, római katolikus, ortodox, baptista, muszlim, zsidó
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +46

A Svéd Királyi Gárda felvonulása

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

Közlekedés:
Repülőterek: Svédországban számos nemzetközi repülőtér van (Göteborg, Malmö, Vaxjö, Norrköping, Umea), a legnagyobb a Stockholmtól
40 kilométerre található Arlanda repülőtér, ahonnan Európa minden
nagyvárosába indulnak járatok.
További információ: www.flysas.com
Vasút: Svédországban a vasúthálózat nagyon jól kiépített, a vasúti közlekedés gyors, kényelmes és pontos. A legjelentősebb települések között nagysebességű vonatok közlekednek.
További információ: http://www.sj.se/

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Svédországban a szülők önkormányzati, illetve magán bölcsődékbe, óvodákba írathatják be gyermekeiket.
A gyermekek számára magas színvonalú kis csoportos foglalkozást biztosítanak. Az ellátás díját részben az állam, részben a szülők állják.
Az állami gyermekfelügyeletnek 4 formája van:
• napközis óvoda
• otthoni gyermekfelügyelet
• játszó iskolák a hatéves gyerekek napi három órás felügyeletéről
gondoskodnak
• nyitott iskolai előkészítő: tanítók és óvónők számos helyen különböző programokat szerveznek gyermekek és szüleik számára.
Általános iskola: Svédországban az általános iskolai képzés 7 éves korban kezdődik, és 16 éves korig tart. A kötelező oktatás az állami iskolákban ingyenes. 1995-ben egy, az egész kötelező oktatási rendszerre kiterjedő új tantervet vezettek be új tanmenettel és órarenddel. Az új
tanmenet minden egyes tantárgy esetében megállapítja azon célokat,
amelyeket az iskola ötödik, illetve kilencedik évfolyamának végére el kell
érni.
Középiskola: A középiskola felső tagozata 16 éves kortól 19 éves korig
tart, de nem kötelező. A középiskolákat az önkormányzatok, a megyei
tanácsok, vagy magánintézmények működtethetik. Az állami intézményekben az oktatás tandíjmentes.
Felsőoktatás: A felsőoktatás egyetemi és nem egyetemi oktatást foglal
magába. A felsőoktatás Svédországban elsődiplomás és posztgraduális
képzésre, valamint kutatói időszakra bontható. Svédországban a felsőoktatás egyetemeken és főiskolákon folyik. Az ún. Högskoleexamen letétele után (2 év) felsőfokú oklevél szerezhető, a Bachelor fokozatot
minimum 3 év, míg a Master fokozatot minimum 4 év képzés után lehet megszerezni.
További információ:
http://www.euroeducation.net/prof/swedco.htm
http://www.studyinsweden.se

