Kedves Érdeklődő!

Busz: A busz a legnépszerűbb és legolcsóbb közlekedési eszköz Spanyolországban, azonban a helyközi járatok meglehetősen lassúak.
A buszok általában reggel 6-tól éjjel 10-ig vagy 12-ig közlekednek.
További információ:
http://www.sitiosespana.com/paginas/autobuses.htm
Vízi közlekedés: Spanyolországnak 19 nagy kikötője van, amelyek közül a legfontosabbak: Barcelona és Bilbao, de jelentős a forgalom Valencia, Gijón és Palma de Mallorca kikötőiben is.
További információ: http://www.alsa.es/
http://www.linebus.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.
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.

Spanyolország
Alapvető információk:

Madrid
Hivatalos név: Spanyol Királyság
Elhelyezkedés: Dél-Európa, Észak- és Nyugat Afrika (Ceuta és Melilla városok, Kanári-szigetek)
Terület: 504 782 km²
Népesség: 45 116 894 fő
Főváros: Madrid
Államforma: alkotmányos monarchia
Hivatalos nyelv: kasztíliai spanyol
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: katolikus, evangélikus, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET), Kanári-szigetek közép-európai idő -1 óra
Hívószám: +34

Barcelona

Nemzeti ünnepek:
• Január 1., Újév
(Día del Año Nuevo)
• Január 6., Vízkereszt
(Día de Los Reyes, Epifanía)
• Március 19., Szent József napja
(Día de San José)
• Húsvét
(Día de Pascua)
• Május 1., A munka ünnepe, Majális
(Fiesta del Trabajo)
• Pünkösd
(Día de Pentecostés)
• Augusztus 15., Nagyboldogasszony
(La Asunción de la Virgen)
• Október 12., Amerika felfedezésének napja (1492),
Nemzeti Ünnep (Fiesta Nacional de España)
• November 1., Mindenszentek Ünnepe
(Todos los Santos)
• December 6., A Spanyol Alkotmány Napja (1978)
(Día de la Constitución Española)
• December 8., Szeplőtelen Fogantatás Ünnepe
(La Inmaculada Concepción)
• December 25-26., Karácsony (Navidad)

Sürgősségi ellátás:
•
•
•
•

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

Pamplonai bikafuttatás
Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával, a spanyol 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: Spanyolországban 93 repülőtér van. A nemzetközi légi
közlekedésben Madrid és Barcelona repülőterei a legfontosabbak, erről
a két repülőtérről Európa minden nagyobb városába indulnak járatok.
További nemzetközi repterek: Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Las
Palmas, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela és
Sevilla, amelyek elsősorban turisztikai szempontból fontosak.
További információ: http://www.spanish-airports.com

Barajas repülőtér, Madrid
Vasút: Spanyolország modern, gyakorlatilag az egész országot lefedő
vasúthálózattal rendelkezik. Népszerűek a nagyvárosokat összekötő
nagysebességű AVE járatok.
További információ: http://www.renfe.es/

La Calobra

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Az óvodai nevelés 3-6 éves korig tart,
de nem kötelező. Az óvodai csoportok létszámát központilag 20-25 főben maximalizálták.
Általános iskola: Az általános iskolai oktatás hat és tizenkét éves kor között kötelező és ingyenes, háromszor 2 éves ciklusra bontható:
• 1. ciklus: 6-8 éves korig
• 2. ciklus: 8-10 éves korig
• 3. ciklus: 10-12 éves korig
Középiskola: az oktatás két szakaszra tagolható, a második szakasz
nem kötelező. Az első szakasz 3 évig tart, melynek keretében a 14-17
éves fiatalokat az egyetemi felvételire készítik fel. A képzés érettségivel
zárul. Ezt követően a diákok még egy 1 éves, egyetemi előkészítő képzésen vehetnek részt a középiskolai oktatás keretében. A felső-középiskolai oktatás nem kötelező, 2 évig tart, 16-18 éves fiatalok vehetnek
benne részt. Szintén érettségivel zárul és a felsőoktatásban való részvételre készít fel.
Felsőoktatás: Spanyolországban lényegében az egyetemek alkotják a
felsőoktatási rendszert. A felsőoktatás állami egyetemekből, magánegyetemekből és katolikus egyetemekből áll. A képzések és végzettségek az
intézmény típusától függnek. Az oktatás tandíjköteles, a tandíjakat ez
egyes egyetemek határozzák meg. Az egyetemek háromféle képzést kí-

Ösztöndíj lehetőségek
A külföldi diákoknak számos lehetősége van Spanyolországban ösztöndíjjal tanulni. Az ösztöndíjakról a legrészletesebb információ a Spanyol
Ösztöndíj Iroda, az Agencia Españolade Cooperación Internacional para
Desarollo honlapján érhető el: http://www.aecid.es/. Az ösztöndíjakra
lehetőség van az oldalon online is jelentkezni.
Ha valaki Portugáliában vagy Spanyolországban szeretne ösztöndíj
programban részt venni, érdemes csatlakozni a Hispanic Study Abroad
Scholars (http://www.studyabroadscholars.org/index.html) egyesülethez, amely számos lehetőséget kínál az egyesület tagországaiból érkező tanulóinak, beleértve Magyarországot is.

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
Spanyolország

További hasznos weboldalak:

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk

A Spanyolországban tanulók számára a legolcsóbb megoldást a kollégiumok és a diákszállások jelentik, de bérelhetnek lakást vagy megszállhatnak családoknál is. A spanyolországi szálláslehetőségek adatbázisa:
http://spain.accommodationforstudents.com
További információ:
http://www.unispain.com/Student-Accommodation-Spain.htm

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.

Külképviseletek:
Magyar Nagykövetség
Embajada de la República de Hungría
28010 Madrid, C./ Fortuny, 6 4o Izda.
Tel.: (+34) 91 413 70 11
Fax: (+34) 91 413 41 38 vagy 91 413 71 49
E-mail: info@hungria.es
Web: http://www.mfa.gov.hu/emb/madrid

Nemzeti Pályainformációs
Központ
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Konzuli hivatal
Barcelonai Magyar Főkonzulátus
0836 Barcelona, Avda. Diagonal 477, piso 19
Tel.: (+34) 93 405 19 50
E-mail: mission.bcn@kum.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/cons/barcelona

Kiadja:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
Kiadás éve: 2013.
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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.

Szállás:

G

Centro NARIC
NARIC Centre of Spain – Subdirección General de Títulos,
Convalidaciones y Homologaciones
28014 Madrid, Paseo del Prado, 28.
Spain
Tel.: (+34) 91 506 5593
Fax: (+34) 91 506 5706
E-mail: nieves.trelles@mec.es
Web: http://www.mec.es/

A három hónapot meghaladó tartózkodás esetén az ország idegenrendészeti hatóságánál kell a tartózkodási engedélyt kérni. A Spanyolországban tanuló diákoknak a spanyolországi lakhelyükön illetékes rendőrségen kell tartózkodási engedélyért folyamodniuk.

ZETI FO

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:

Euroguidance
Hungary

Tartózkodási engedély:

EM

nálnak: 3 éves alapoktatás, 2 éves specializációs képzés, és PhD program.
Az országban számos, a középkorban vagy a reneszánsz idején alapított
nagyhírű egyetem van, például a Barcelonai Egyetem (1450), a Granadai
Egyetem (1526), a Salamancai Egyetem (1218), a Sevillai Egyetem (1502)
és a Valenciai Egyetem (1500).

www.scholarship.hu (Magyar Ösztöndíj Bizottság)
www.campushungary.hu (Campus Hungary Ösztöndíj Program)
www.scholarshipportal.eu (európai ösztöndíjak gyűjtőoldala)
www.tka.hu (Tempus Közalapítvány )
http://ec.europa.eu/ploteus/ (PLOTEUS – az EU képzési portálja)
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Universidad de Deusto, Bilbao

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ

