Kedves Érdeklődő!

Nemzeti ünnepek:

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.
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január 1. – Újév napja
Nagypéntek
Húsvéthétfő
május 1. – A munka ünnepe
Áldozócsütörtök
Pünkösdhétfő
augusztus 1. – A Svájci Államszövetség megalapításának ünnepe
december 25-26. – Karácsony

Vasút: Svájc kb. 5030 km hosszú vasúti hálózattal rendelkezik, amelynek
mintegy 60 százaléka a szövetségi állami, a fennmaradó rész regionális
társaságok tulajdonában van. A megváltott jegyek az összes társaság
vonalán érvényesek. Az apróbb falvakat sokszor csak vasúton keresztül
lehet megközelíteni, illetve vannak olyan települések, ahol a vonat csak
akkor áll meg, ha a le- vagy felszállási szándékunkat előre jelezzük („Halt
auf Verlangen”).
További információ: www.sbb.ch

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.

Bern

Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,
mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Svájc
Alapvető információk:

Sürgősségi ellátás:
•
•
•
•

Zürich
Hivatalos név: Svájci Államszövetség
Elhelyezkedés: Közép-Európa
Terület: 41 284 km²
Népesség: 7 725 500 fő
Főváros: Bern
Államforma: szövetségi köztársaság
Hivatalos nyelv: francia, német, olasz
Hivatalos fizetőeszköz: svájci frank
Vallás: római katolikus, protestáns
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +41

Segélyhívó szám: 112
Mentők: 144
Tűzoltók: 118
Rendőrség: 117

Az Európai Unió/EGT tagállamainak állampolgárai társadalombiztosítási
jogviszonnyal kell, hogy rendelkezzenek a saját országukban. Ebben az
esetben, Svájcban is igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat az
Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a
lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)
További információ: www.oep.hu

Közlekedés:
Repülőterek: Svájc legnagyobb, nemzetközi forgalmat bonyolító, repülőterei Zürichben, Baselben és Genfben vannak. A zürichi reptérről könynyen eljuthatunk az ország bármely pontjára, mivel a repülőtér közvetlen
összeköttetésben van a vasúthálózattal. Svájc kisebb repterei Luganoban
és Bernben találhatók.
További információ: www.zurich-airport.com
www.gva.ch
www.swiss.com

Busz: Mivel Svájcban a belföldi közlekedést tekintve a vasút szerepe a
meghatározó, az ugyancsak magas színvonalú autóbusz szolgáltatás
csak kiegészítő szereppel bír. Az autóbuszjáratok főként a reptereket és a
nagyobb városokat kötik össze azokkal a településekkel, amelyek megközelítése viszonylag bonyolultabb, vagy ahová autóforgalmat nem engednek be. A legtöbb autóbuszjáratot a Svájci Posta üzemelteti, de több
magántársaság is jelen van járataival. Az autóbusszal való közlekedés
költsége megegyezik a vasúti közlekedés árával.
További információ: www.postbus.ch
Vízi közlekedés: Az ország nagyobb tavain (Genfi-tó, Bodeni-tó, Zürichi-tó) rendszeres hajó- és kompjáratok indulnak, az árak nem különböznek a többi közlekedési eszköz árától. Kora tavasztól késő őszig a legnépszerűbb turista célpontokat vízi úton is meg lehet közelíteni.
További információ: www.swissboat.com

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti nevelés: Svájcban az óvodai nevelés nem kötelező, ennek ellenére a legtöbb család igénybe veszi az óvodai szolgáltatást. Mivel a gyermekek egy vagy két éven keresztül részesülhetnek iskola előtti nevelésben, a legtöbben a közvetlenül az iskolát megelőző
időszakot választják. Az óvodában a gyermekek az alapvető szociális
készségeket sajátítják el.
Svájcban az oktatási szolgáltatások megszervezése az egyes kantonok
felelősségi körébe tartozik, ezért azok között jelentős eltérés mutatkozik.
Mivel a kantonok döntik el, hogy hány éves kortól, milyen óraszámban,
milyen tantárgyakat tanítanak, az oktatási rendszerre vonatkozó információk általánosan tájékoztató jellegűek, az egyes kantonokban másmás szabályozás lehet érvényben.

Alapfokú és alsó középfokú oktatás: Az általános iskola Svájcban kötelező, általában hétéves korban kezdődik, és nyolc vagy kilenc évig
tart. Az alapfokú oktatás két részre oszlik, az első hat éven keresztül
ugyanaz a tanár tanítja az összes tantárgyat, a következő három évben
a gyerekeket több tanár is oktatja. A kötelező oktatási szakaszban a tanítás az anyanyelven zajlik (a kantonoktól függően franciául, németül,
olaszul vagy retorománul). Az alsó középfokú oktatás kantontól függően 3-4 évet vesz igénybe, amelynek célja az általános ismeretek oktatása és az alapfokú szakoktatás, azaz a felkészítés a felső középfokú
oktatásra.
Felső középfokú oktatás: A kötelező oktatási szakasz utáni lépcső a
felső középfokú oktatás, amely általános oktatási részre és szakoktatási
részre osztható. Általános, érettségivel záruló képzést az általános és a
speciális középiskolák nyújtanak. A szakiskolák a tantermi elméleti oktatást gyakorlati órákkal kombinálják (szakmai gyakorlat). Azok a tanulók,
akik nem tudják megkezdeni felső-középfokú tanulmányaikat, felzárkóztató és felkésztő programokon vehetnek részt. A középfokú végzettséggel rendelkező fiatalok száma magas (90%), többségük felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.
Felsőoktatás: Svájcban a felsőoktatási intézmények két nagy csoportra
bonthatók: hagyományos egyetemekre és alkalmazott tudományok
egyetemeire (pl. művészetek, zeneművészet, tanárképzés). Az intézmények feletti felügyeletet a kantonok és az államszövetség közösen látják
el. 2012-ben a svájci felsőoktatást megreformálták, mely által egy minőségi, átfogó, ugyanakkor egyszerűsített felsőoktatási rendszer kiépítése
következett be. Jelenleg Svájcban 12 felsőoktatási intézmény működik,
amelyekben az oktatás nyelve a hivatalos nyelveknek megfelelően német (pl. Basel, Bern, Luzern), francia (pl. Genf, Lausanne, Neuchatel), német és/vagy francia (Fribourg) és olasz (Lugano). Emellett egyre nő az
angol nyelvű képzések száma is. Az ország egyetemein a bolognai rendszernek megfelelően Bachelor, Master és PhD képzés folyik. A svájci felsőoktatásba jelentkezőknek az érettségi mellett az adott egyetem által
támasztott nyelvi illetve egyéb tantárgyi követelményeket is teljesíteniük kell. További információ: www.educa.ch, www.crus.ch

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk
Study in Europe weboldal –
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.

számára az egyes felsőoktatási intézmények úgynevezett mobilitási központjai szolgálnak információval az éppen aktuális ösztöndíj lehetőségekről. Külföldi hallgatók pályázhatnak a svájci kormány által korlátozott
számban felajánlott tanulmányi ösztöndíjakra is. Egyéb támogatási lehetőségek külföldiek számára:
www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/stipendien_
en.html

További hasznos weboldalak:
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)

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
Svájc

Tartózkodási engedély:
Mivel Svájc nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek sem, egy kétoldalú megállapodás teszi lehetővé, hogy a magyar állampolgárok érvényes
személyazonossági igazolvánnyal vagy útlevéllel beutazzanak az országba, és ott 90 napig tartózkodjanak. 90 napot meghaladó tartózkodás
esetén a svájci idegenrendészeti hatóságok által kiállított tartózkodási
engedély szükséges.
További információ: www.bfm.admin.ch
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A Magyar Köztársaság Berni Nagykövetségének Konzuli Osztálya
Bern, Eigerplatz 5. 3007
Tel.: + 41 31/ 371-13-55; + 41 31/ 371-13-56
E-mail: consulate.brc@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/CH/hu

Kiadja:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
Kiadás éve: 2013.
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Annak ellenére, hogy Svájc nem tagja az Európai Uniónak, az ország
úgynevezett „csendestársként” részt vesz az Egész életen át tartó tanulás programban, ezért küldhet és fogadhat is mobilitási programokban
résztvevő hallgatókat. Az ösztöndíjakat a svájci egyetemekkel megkötött szerződések alapján a svájci kormány biztosítja. Külföldi hallgatók

Magyar Nagykövetség, Svájc
Bern, Muristr. 31. 3006
Tel.: +(41)-(31) 352-85-72, 352-28-67
E-mail: mission.brn@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/bern

Nemzeti Pályainformációs
Központ
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Ösztöndíj lehetőségek

Külképviseletek:

ZETI FO

Informationsstelle für Anerkennungsfragen
Információs és Ekvivalenciaközpont
Postfach 607
CH-3000 Bern 9
Tel.: +41 31 306 60 32
Fax: +41 31 306 60 20
E-mail: christine.gehrig@crus.ch
Web: www.enic.ch

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.
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A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:

Nemzeti
Munkaügyi Hivatal

N

Zürichi Egyetem

Sok svájci egyetem biztosít a külföldi diákok számára lakhatási támogatást, ám az ilyen támogatások száma általában korlátozott és az egyetemek várólistája hosszú. Az éppen aktuális szálláslehetőségekről a választott egyetem tud bővebb felvilágosítást nyújtani. Más országokhoz
hasonlóan a diákok többsége Svájcban is közös albérletben lakik.
További információ: www.wgzimmer.ch
www.students.ch

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ

