További hasznos weboldalak:
www.eplusifjusag.hu – Erasmus+ Ifjúsági Programiroda
www.scholarshipportal.eu – európai ösztöndíjak gyűjtőoldala
www.tka.hu – Tempus Közalapítvány, pályázati programok
http://ec.europa.eu/ploteus – Tanulási lehetőségek és képesítések Európában (az EU portálja képzésekről és képesítésekről)
http://scholarship-positions.com – ösztöndíjak gyűjtőoldala

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
1085 Budapest, Baross u. 52.
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E-mail: info@npk.hu
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A magyar állampolgárok vízummentesen utazhatnak Norvégiába, és
maximum 90 napig tartózkodhatnak külön engedély nélkül az országban. Három hónapot meghaladó tartózkodás esetén azonban jelentkezniük kell a lakó- vagy munkahelyük szerint illetékes rendőrségen, ahol ki
kell tölteniük egy regisztrációs nyomtatványt. A magyar állampolgárok
engedély nélkül vállalhatnak munkát Norvégiában. Bővebb információ a
Norvég Bevándorlási Hivatal (Utlendingsdirektoratet) honlapján található.
www.udi.no
Geirangerfjorden

Euroguidance
Hungary

Szállás:
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:
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
NOKUT – Norvég Oktatási Minőségbiztosítási Ügynökség
P.O. Box 1708 Vika
0121 Oslo, Norway
Tel.: +47 21 02 18 60
Fax: +47 21 02 18 01
E-mail: postmottak@nokut.no
Web: www.nokut.no

Norvégiában viszonylag kevés a kollégiumi férőhelyek száma, így mind a
norvég, mind pedig a külföldi diákok sokszor kénytelenek albérletben lakni
tanulmányaik ideje alatt. A bérleti költségek gyakran meghaladják az ösztöndíj mértékét, ezért érdemes az albérletet több személynek megosztani.
További információ: www.boligtorget.no

Külképviseletek:
Magyar Köztársaság Nagykövetsége és Konzuli Hivatal
Sophus Lies gt. 3. 0244 Oslo
0244 Oslo
Tel: +47-2- 255-2418, +47 22-44-88-17, +47 22-43-89-60
Fax: +47 22-44-76-93
E-mail: mission.osl@mfa.gov.hu
Web: w
 ww.mfa.gov.hu/emb/oslo
www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

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 legtöbb norvég felsőoktatási intézménynek van bilaterális kapcsolata
külföldi oktatási intézményekkel, amely a diákok, oktatók és kutatók
cseréjét teszi lehetővé. Az Európai Unió területéről a legtöbb cserediák
az Erasmus+ program támogatásával érkezik.
További információ:
www.studyinnorway.no/Tuition-Scholarships/Scholarships
www.eeagrants.org
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Erasmus+

Kedves Érdeklődő!

Alapfokú és alsó középfokú oktatás: Norvégiában a tankötelezettség tíz évig tart, 6-tól 16 éves korig. Az alapfokú oktatás finanszírozása a
helyi önkormányzatok feladata, akik az oktatás megszervezésében
nagyfokú önállósággal rendelkeznek. Az alap- és alsó középfokú oktatás a nemzeti alaptantervben meghatározott egységes iskolarendszer
elvén alapul, amely az egyéni szükségletekre szabott, és mindenki számára elérhető. Az alap- és középfokú oktatás célja a kulcskompetenciák
fejlesztése: szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, olvasott szöveg értése,
matematikai és digitális kompetencia.

A Euroguidance Magyarország az Európai Bizottság LEONARDO DA
VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte meg működését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 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.euroguidance.hu honlapon számos információ olvasható az
európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki lehetőségekről, 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.

Norvégia
Alapvető információk:

Ulvik, Hardangerfjord

Sürgősségi ellátás:
Mentők: 113
Tűzoltók: 110
Rendőrség: 112
Amennyiben az Európai Unió/EGT tagállamainak polgárai, valamint
Svájc állampolgárai rendelkeznek a saját országukban társadalombiztosítási jogviszonnyal, akkor Norvégiában az egészségügyi szolgáltatásokat az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával vehetik igénybe. (Az Európai Egészségbiztosítási
Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen
lehet beszerezni.)
További információ: www.oep.hu

Autóbusz: Az ország minden városában van helyi buszközlekedés, menetjegy a buszon, automatákból vagy buszállomásokon váltható.
A helyközi járatokat a kiterjedt expressz buszhálózat (Nor-Way
Busekspress) ellenére is viszonylag kevesen használják. A buszok a nagyobb városokat, a reptereket, valamint a kompkikötőket kötik össze, és
csatlakozási lehetőséget biztosítanak az onnan induló járatokhoz.
További információ: www.nor-way.no

Közlekedés:

Oslo
Hivatalos név: Norvég Királyság
Elhelyezkedés: Észak-Európa
Terület: 385 199 km²
Népesség: 4 681 100 fő
Főváros: Oslo
Államforma: alkotmányos monarchia
Hivatalos nyelv: norvég
Hivatalos fizetőeszköz: norvég korona
Vallás: evangélikus
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +47

Repülőterek: Norvégiában minden nagyobb városnak van nemzetközi
és belföldi forgalmat lebonyolító reptere, az országban összesen 50 reptér működik.
A legtöbb nemzetközi járat Oslóba (Oslo lufthaven, Gardermoen) és Bergenbe (Bergen lufthavn, Flesland) érkezik. Nemzetközi járatokat fogad még
Kristiansand, Moss, Sandefjord, Stavanger, Tromso és Trondheim. Belföldi
légi forgalmat bonyolító légitársaságok: SAS, Norwegian, Wideroe.
További információ: www.norwegian.com, www.flysas.com
www.wideroe.no, www.osl.no
Vasút: Norvégiának rendkívül jól kiépített vasúthálózata van, a Norvég
Államvasutak (Norges Statsbaner, NSB), több mint 3000 km hosszúságban hálózza be az országot, és gyakran festői tájakon, fjordok, tavak, hegyek mellett visz az út. A ország legszebb vasúti útvonala Oslo és Bergen
között fut (Bergensbanen). Vonatjegyeket online, automatákból vagy az
állomásokon vehetünk, a vonaton vásárolt jegyekért viszont pótdíjat számolnak fel.
További információ: www.nsb.no

Nor-Way Busekspress
Vízi közlekedés: Norvégia partjai mentén rendszeres komp- és hajójáratok közlekednek, összekötve a part menti településeket és a szigeteket.
Néhány népszerű komp- és hajótársaság: Fjord1, Tide, Fjordline, Colorline.
További információ: www.fjord1.no, www.tide.no
www.fjordline.com, www.colorline.com

Oktatási rendszer:
Iskola előtti nevelés: Norvégiában az óvodai ellátás 0-5 év közötti gyermekek számára biztosított. Az óvodák állami, önkormányzati és szülői
támogatással működnek, a gyermek óvodai ellátásának 20-30%-a hárul
a szülőkre. A családok igényeitől függően az intézmények félnapos vagy
egész napos elhelyezést biztosítanak. Norvégiában az 1-5 év közötti
gyermekek 80%-a jár óvodába.

Felső középfokú oktatás: 1976 óta Norvégia egységes felső középfokú oktatási rendszerrel rendelkezik. A 16-19 év közötti szakaszban mindenkinek joga van valamilyen felső középfokú oktatásban vagy képzésben részt venni, amely lehet általános képzés vagy szakképzés. Az
intézményeket a megyei hatóságok finanszírozzák, az oktatás megszervezésében nagyfokú önállósággal rendelkeznek. Az oktatáshoz való
hozzáférés elvének értelmében az egész országban biztosított a felső
középfokú oktatás, amelynek elvégzése után a diákok felsőoktatási intézményekben folytathatják tanulmányaikat, szakképesítést szerezhetnek, vagy alapvető készségeket sajátíthatnak el.
Felsőoktatás: A felsőoktatás a felső középfokú oktatás 3 évére épül.
A legtöbb felsőoktatási intézmény Norvégiában állami tulajdonban van,
a hallgatók közel 13%-a jár magánegyetemre vagy -főiskolára. Az intézmények oktatási, kutatási területeiket saját maguk határozzák meg.
2001-től a formális, nem formális és informális tanulási eredményeiket
dokumentáló 25 év feletti tanulni vágyók is beiratkozhatnak felsőoktatási intézményekbe. Az országban hét egyetem, hat felsőfokú képzést
nyújtó szakfőiskola és 26 főiskola működik. 2009-ben a kormány mind a
felsőoktatási férőhelyek számát, mind pedig a finanszírozás mértékét
megemelte. Az állami felsőoktatási intézményekben nincs tandíj.
További információ: www.regjeringen.no/en/dep/kd.html?id=586
www.studyinnorway.no
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/
Norway:Overview

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk
Education and Training weboldal –
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Az Európai Bizottság hivatalos, tagállamokban való tanulással foglalkozó weboldala. Többek között az alábbi kérdésekre ad részletes választ:
• jelentkezés a tagállamok felsőoktatási intézményeibe,
•	elérhető egyetemi/főiskolai programok Bachelor, Master és PhD
szinteken,
•	glosszárium a fontos, felsőoktatáshoz kapcsolódó fogalmak magyarázataival (pl. akkreditáció, kreditátvitel),
• ösztöndíj és támogatási lehetőségek,
• aktuális tandíjak,
• az oktatási rendszerek részletes leírása.

