oldal segítségével böngészhetünk: http://www.educationinireland.ie
http://www.educationinireland.com/en/how-do-i-apply-/checktuition-costs-scholarships/scholarships/
Az Ír Oktatási Minisztérium – korlátozott számban – szintén ad ösztöndíjakat. Részletekért az alábbi címeken/telefonszámon lehet érdeklődni:
International Section
Department of Education and Skills
Marlborough Street – Dublin 1
Tel.: (+353) 1-8896400
Email: info@education.gov.ie
Web: www.education.ie

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
Írország

További hasznos weboldalak:
Dublini Egyetem

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk
Study in Europe weboldal – http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Az Európai Bizottság hivatalos, tagállamokban való tanulással foglalkozó weboldala. Az alábbi kérdésekre ad részletes választ:
• jelentkezés a 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.
Európai Ifjúsági Portál – http://europa.eu/youth/hu
Az Európai Bizottság hivatalos weboldala információkkal és lehetőségekkel az Európában élő fiatalok számára: önkéntesség, munkavállalás, tanulás, részvétel, kultúra & kreativitás, egészség, társadalmi befogadás, utazás.

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
Quality and Qualifications Ireland
(Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann)
(Qualifications Recognition at Quality and Qualifications Ireland)
26-27 Denzille Lane
Dublin 2, Ireland
Tel.: +353 1 905 8100
E-mail: nlenehan@qqi.ie
Web: http://www.qualrec.ie

Ösztöndíj lehetőségek
A főiskoláknál és egyetemeknél van lehetőség ösztöndíjak elnyerésére:
ilyenkor az egyes képzőintézmények a saját kritériumaik alapján bírálják el
a pályázatokat. A felsőoktatási intézmények között az alábbi internetes

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

Euroguidance
Hungary

Tartózkodás:
Írországban az uniós polgároknak három hónapot meghaladó tartózkodás esetén sincs regisztrációs kötelezettségük, azonban a három hónapon
túli tartózkodás feltétele, hogy az illető munkaviszonyban álljon vagy valamely oktatási intézmény beiratkozott hallgatója legyen, vagy igazolni tudja, hogy a kint tartózkodását valamilyen forrásból fedezni tudja.
További információ a hivatalos ír lakossági tájékoztató portálon:
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_
ireland/rights_of_residence_in_ireland/residence_rights_eu_national.html

Szállás:
A legtöbb felsőoktatási intézménynek van saját kollégiuma. További segítséget az egyetemen működő „Accommodation Office” tud nyújtani.
Bérlés esetén egy háromszobás lakás ára Dublinban havonta elérheti az
1000-1400 eurót.
További információ: w
 ww.daft.ie, www.findahome.ie
www.letbynet.com

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
Nemzeti Pályainformációs
Központ

Külképviseletek:
Magyar Nagykövetség
2 Fitzwilliam Place, Dublin 2
Tel.: (+353) 1661-29-02, (+353) 1661-29-03
E-mail: mission.dub@mfa.gov.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/emb/dublin
Konzuli hivatal
2 Fitzwilliam Place, Dublin 2
Tel.: (+353) 1661-29-02, (+353) 1661-29-03
E-mail: mission.dub@mfa.gov.hu

Kiadja:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
Kiadás éve: 2014.

Erasmus+

NPK

Kedves Érdeklődő!

Alapfokú képzés: Hat éves kortól kötelező, de a legtöbb általános iskolában már 4 éves kortól járhatnak a gyerekek előkészítőbe (junior, senior
infant classes). A legtöbb általános iskola állami alapítású, de többnyire
magántulajdon.

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 2014-2020 közötti időszakban az európai uniós hátteret
az ERASMUS+ program 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.

Írország
Alapvető információk:

Alsó és felső középfokú képzés: Egy három éves junior ciklusból (junior
cycle), amelyet általában 12 éves korukban kezdenek, valamint egy két
vagy három éves szenior ciklusból áll (senior cycle), amelyből egy év
(transition year) szabadon választható a junior vizsgát követően. A szenior
ciklus az érettségi vizsgával fejeződik be. A középiskolai oktatás Írországban tandíjmentes, csupán a középiskolák öt százaléka fizetésköteles.

Dublin

Nemzeti ünnepek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Január 1. – Újév
Március 17. – Szent Patrik napja
Nagypéntek
Húsvét hétfő
Május ünnepe: az első hétfő májusban
Június ünnepe: az első hétfő júniusban
Nyári ünnep: az első hétfő augusztusban
Október ünnepe: az utolsó hétfő októberben
December 25-26. Karácsony

Sürgősségi ellátás:
• Segélyhívó szám: 999, vagy 112 (ingyenes; az operátorral kell
közölni, hogy rendőrt, mentőt, vagy tűzoltót szeretnénk hívni)

Dublin
Hivatalos név: Ír Köztársaság
Elhelyezkedés: Nyugat-Európa
Terület: 70 280 km²
Népesség: 4 722 028 fő
Főváros: Dublin
Államforma: köztársaság, parlamentáris demokrácia
Hivatalos nyelv: angol, ír
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: római katolikus, anglikán, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET) -1 óra
Hívószám: +353

Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával, az ír állampolgárokéval megegyező egészségügyi ellátásra jogosultak. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint
illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni: www.oep.hu)
További információ az írországi ellátási díjakról:
http://www.citizensinformation.ie/en/health/hospital_services/
hospital_charges.html

Közlekedés:
Repülőterek: Írországnak több nagyvárosban van repülőtere: Dublin,
Shannon, Cork, Knock. A legtöbb európai járat Dublinba érkezik. A dublini repülőtérről Európa legtöbb nagyvárosába indul járat. A belföldi légi
közlekedés gyors és olcsó, belföldi járatokat indít az Aer Lingus, a Ryanair
és az Aer Arann.
További információ:
http://www.gettingtoireland.com/airports.htm

Autóbusz: Írországban a szárazföldi tömegközlekedésért egy országos
közlekedési társaság, a Coras Iompair Eireann (CIE) a felelős. A CIE irányításával működnek a városközi és városokon belüli buszok is.
További információ: http://www.buseireann.ie/
Dublini buszok: http://www.dublinbus.ie
http://www.dublin.ie/transport/dart.htm
Vasút: Szintén a CIE működteti az Írországot behálózó vasútvonalakat,
amelyek segítségével minden nagyobb ír várost meg lehet közelíteni.
További információ: http://www.irishrail.ie/home/
Vízi közlekedés: Írországot vízi úton is meg lehet közelíteni akár az
Egyesült Királyságból, akár a kontinensről az Irish Ferries, valamint a
Stena Line komptársaságok segítségével. A kompok Dublinba és Dun
Loaghaire-be (Dublintól délre) érkeznek, ahonnan tömegközlekedéssel
lehet továbbutazni.
További információ: http://www.irishferries.com/
http://www.stenaline.co.uk/ferry/
http://www.irishtourist.com/travel_info/ferryports/
Utazási kedvezmény: A diák utazási kártya (Student Travel Card)
használata 40%-os kedvezményt biztosít az ír vonattársaság, a dublini
busztársaság, a Dublin körüli vasútvonalak (DART) és a dublini villamoshálózat (LUAS) szolgáltatásainak igénybevételénél.
A busztársaságok által nyújtott további kedvezményekről itt tájékozódhat:
http://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/
public_transport/bus_services_in_ireland.html

Oktatási rendszer:
Írországban a tankötelezettség 6-16 éves korig, vagy a középiskola harmadik évének elvégzéséig tart. A kormány ingyenes oktatást biztosít az
általános- és középiskolákban egyaránt, ugyanakkor a szülőket terheli a
tankönyvek és az iskolai egyenruha megvásárlása. A főiskolákon, egyetemeken való tanulás a hallgatók többsége számára szintén ingyenes.
Óvoda és iskola előtti képzés: Írországban nem létezik nemzeti szintű
óvoda-rendszer, a gyerekek elhelyezésére általában a különböző magánóvodáknál van lehetőség, az ellátás költsége a szülőket terheli.

Felsőoktatás: Az egyetemeken a bolognai rendszernek megfelelően
három vagy négy év után bachelor (BA), majd további két év után
master (MA) diploma, majd doktorátus szerezhető. A technikumokban
üzleti, mérnöki, technológia és tudományos képzésekre nyílik lehetőség: itt 2-4 év szükséges a diploma megszerzéséhez. Felvételi vizsgát
csak néhány művészeti és zenei képzésen kell tenni, a felvételről a középiskolai eredmények alapján döntenek. A felvételhez a nyelvtudás
igazolása feltétlenül szükséges: a legtöbb intézményben az IELTS, a
Cambridge ESOL, illetve a TOEFL-vizsgákat fogadják el.
A felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés minden esetben a
Központi Jelentkezési Irodán (CAO) keresztül zajlik.

A Központi Jelentkezési Iroda elérhetőségei:
CENTRAL APPLICATION OFFICE
Tower House
Eglinton Street, Galway, Ireland
Tel.: +353-(0)91-509800
http://www.cao.ie/index.php?page=contact
Más EU tagállamokból érkező diákoknak rendelkezniük kell az ír érettséginek megfelelő szintű angol nyelvvizsgával. Néhány felsőoktatási intézményben a külföldi diákoknak nyelvi tesztet kell kitölteniük. A tandíj
fizetése alól azok a diákok mentesülnek, akik felsőfokú oktatási intézményben nappali képzésben folytatnak egyetemi tanulmányokat, valamint az elmúlt öt évből hármat valamelyik európai uniós tagországban
töltöttek, és először jelentkeztek az adott képzésre. Tanulási hozzájárulás (Student Service Charge) címén azonban kérnek pénzt a hallgatóktól, mely évente közel 2500 eurót tesz ki. Ez többek között a vizsgázási
költségeket és a regisztrációt foglalja magában, valamint bizonyos diákoknak járó szolgáltatások igénybe vételére jogosít fel.
Az országban nyújtott képzések közül mindössze harminc ír nyelvű, a
többi angol nyelven zajlik.
Továbbképzés, felnőttoktatás: Nem része a felsőoktatásnak, azonban
a középiskolai szint elvégzése után lehet ezen részt venni. Ide tartoznak
a szakképzések és egyéb, nem a felsőoktatási intézményekben folyó,
érettségit követő képzések.
További információ: http://www.educationireland.ie

