Szállás:
Diákok számára a legolcsóbb megoldás az egyetem/főiskola kollégiumában lakni (kb. 50 euró/hó) de ha nincs elég férőhely, érdemes több
hallgatónak összeállni, és lakást bérelni, amely a legtöbb külföldi diáknak
megfizethető áron elérhető (kb. 100-300 euró/hónap). A Romániába
külföldről érkező diákok viszonylag olcsón találhatnak szállást az egyetemi városok diákszállóiban is.
További információ: w
 ww.westgatestudios.ro,
www.hihostels-romania.ro

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
1085 Budapest, Baross u. 52.
Web: www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu
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Külképviseletek:

Babeş – Bolyai Tudományegyetem

Ösztöndíj lehetőségek
Románia és Magyarország között államközi szerződés van, az aktuális
romániai ösztöndíjakról az egyes minisztériumok oldalain érdemes tájékozódni (www.mae.ro, www.edu.ro). Érdemes továbbá a kiválasztott
egyetemnél/főiskolánál is érdeklődni.
Románia tagja a CEEPUS ösztöndíjprogramnak (Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram), amely az egyetemek alkotta hálózatokon belül
valósul meg. A program keretén belül hallgatói és oktatói mobilitás, intenzív kurzusok és közös tanulmányi programok kidolgozása pályázható. Az ösztöndíjat a pályázó a fogadó országtól kapja. A hallgatók és az
oktatók nemcsak a saját intézményük hálózatain belül, hanem a hálózaton kívül, ún. freemoverként is pályázhatnak.
Bővebb információ: www.tpf.hu

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

Tartózkodás:
Tartózkodási igazolásra van szüksége minden olyan magyar állampolgárnak, akik három hónapnál hosszabb időt szeretnének Romániában
tölteni. Az igazolást a Román Bevándorlási Hivatalnál (http://igi.mai.
gov.ro) kell kérelmezni.

Magyar Nagykövetség
str. Jean Louis Calderon nr. 63-65, sector 2
020034 Bucuresti
Tel.: +40-21 620 43 00
Fax: +40-31-620 43 26
E-mail: mission.buc@mfa.gov.hu
Web: www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

Euroguidance
Hungary

Konzuli hivatal
Stefan Negulescu utca 30. Bucuresti, 011654
Tel.: +40-21 230 0550
Fax: +40-21 230-0552
E-mail: consulate.buc@mfa.gov.hu
Kolozsvári főkonzulátus
Piata Unirii nr.23. I. em.
Kolozsvár
Tel.: +40-264-596-300, 590-561
Fax: 594-109, 597-335
E-mail: mission.kol@mfa.gov.hu
Web: www.mfa.gov.hu/cons/clujnapoca
Csíkszeredai főkonzulátus
530210 Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 45.
Tel.: +40-266 207-335
Fax: +40-266 207-338
E-mail: mission.csk@mfa.gov.hu
Web: www.mfa.gov.hu/cons/miercurea_ciuc
http://csikszereda.gov.hu

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.

Kiadja:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
Felelős kiadó: Palotás József
Kiadás éve: 2015.

Erasmus+

Kedves Érdeklődő!

Sürgősségi ellátás:

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.

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes, ezen a számon kell kérni a mentőket,
tűzoltókat és rendőrséget is)

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.

Közlekedés:

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

Románia
Alapvető információk:

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

Repülőterek: Az ország legnagyobb repülőtere Bukarestben található,
de nemzetközi repülőtere van többek között Temesvárnak (Timisoara),
Kolozsvárnak (Cluj-Napoca) és Marosvásárhelynek (Tirgu Mures) is. Bukarestből a legtöbb európai nagyvárosba naponta indulnak járatok. A menetrendszerinti belföldi repülőjáratokat a román légitársaság, a Tarom
üzemelteti.
További információ:
www.tarom.ro, www.bucharestairport.com (Bukarest)
http://airportcluj.ro/ (Kolozsvár)
www.targumuresairport.ro (Marosvásárhely)
www.carpatair.com (Temesvár)
Vasút: Romániának meglehetősen fejlett és kiterjedt vasúthálózata van,
amely lényegében az egész országot lefedi. Az Interrégió és Intercity vonatokra helyjegy váltása kötelező. A főváros és a nagyobb városok nemzetközi járatokkal is jól megközelíthetők.
További információ, on-line menetrend: www.cfrcalatori.ro
Autóbusz: Romániában gyakorlatilag bárhová eljuthatunk busszal: félreesőbb települések esetében ez az egyetlen utazási lehetőség. A nagyobb
városokat összekötő buszok állomásai rendszerint a vasútállomások mellett vannak.
További információ: www.autogari.ro

Drakula-kastély, Törcsvár
Hivatalos név: Románia
Elhelyezkedés: Kelet-Európa
Terület: 238 391 km²
Népesség: 20 121 641 fő
Főváros: Bukarest
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: román
Hivatalos fizetőeszköz: román lej
Vallás: román ortodox, római és görög katolikus, protestáns, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET) +1 óra
Hívószám: +40

egyetemek és főiskolák mellett politechnikumok is működnek, amelyek
speciális szakirányú képzést nyújtanak. Az állami felsőoktatási intézmények mellett számos magánfőiskola és magánegyetem is működik.
2014-től kezdve az egyetemekre történő felvételik alkalmával már nem
veszik figyelembe a líceumi osztályzatokat, a felvételik menetét ez
egyes felsőoktatási intézmények határozzák meg (pl. felvételi vizsga,
elbeszélgetés, esszé). Önálló, magyar nyelvű felsőoktatási intézmény
Romániában a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (www.
sapientia.ro), a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozattal is rendelkezik (www.ubbcluj.ro).
További információ: www.edu.ro, www.studyinginromania.com
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/
Romania:Overview

Vízi közlekedés: Románia legnagyobb tengeri kikötőjéből, Constanţából
számos kompjárat indul, és élénk a dunai hajózás is. Az országba mind a
Dunán, mind a Fekete-tenger felől több ponton be lehet lépni.
További információ: www.portofconstantza.com/apmc/index.jsp

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Romániában az óvodai nevelés utolsó
évén kívül nem kötelező óvodába járatni a gyerekeket; az iskola előtti
képzés 3 évig tarthat, 3-tól általában 6 éves korig. Az óvodák főleg állami
tulajdonban vannak és ingyenesek, viszont sok helyen hosszú várólista
előzi meg a bejutást.

Kultúrpalota, Marosvásárhely
Alapfokú, ill. alsó középfokú képzés: Az általános iskolai oktatás nyolc
évig tart, amely két négyéves ciklusra bontható: általános iskola (1-4.
osztály), valamint gimnázium (5-8. osztály). A 8. osztály után a diákok
kötelező vizsgát (Testarea Nationala) tesznek román nyelv és irodalom,
földrajz vagy történelem és matematika tantárgyakból. A vizsga sikeres
teljesítése előfeltétele a középiskolában való továbbtanulásnak. Romániában, főleg a magyarlakta területeken, vannak kizárólag magyar tanítási nyelvű iskolák is, vagy olyan intézmények, amelyekben külön magyar és román tagozat működik.
Felső középfokú képzés: A felső középfokú képzés első két osztálya
kötelező, a tankötelezettség 16 éves korig tart. Mindegyik fajta középfokú oktatási intézmény célja, hogy az érettségire és a felsőoktatásban való
továbbtanulásra készítse fel a diákokat. A középiskola típusát érdemes a
felsőfokú tanulmányokkal összhangban megválasztani, figyelembe véve, hogy az egyes középiskolai programok milyen tudományterületekre
helyezik a hangsúlyt (pl. természettudományok, humán tantárgyak). A
középfokú oktatás legfontosabb szereplői az alábbiak:
Főgimnázium: (colegiul national) az ország legnevesebb és sokszor a
legrégebben működő oktatási intézményei, a bejutás csak a legkiválóbb
diákok számára lehetséges.
Katonai líceum: (colegiul militar liceal) szigorú katonai szabályok és napirend szerint működő oktatási intézmények a védelmi minisztérium irányítása alatt, a diákok a román hadsereg tagjai.
Líceumok: hagyományos középiskolák egyetlen képzési programra szakosodva.
Iskolaközpont: egy vagy két területre szakosodott intézmény, amely szakközépiskolai, szakiskolai és/vagy elméleti középfokú oktatást biztosít.
Felsőoktatás: A felsőoktatásban, a Bolognai Rendszerrel összhangban,
Bachelor (3 év), illetve Master (5 év) diplomát lehet szerezni, majd ezek
után a hallgatók doktori tanulmányokat folytathatnak. Romániában az

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.
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:
Centrul National De Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED),
Ministerul educatiei Nationale
National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas,
Ministry of National Education
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Romania
Tel: +40 21 317 85 17
Fax: +40 21 313 26 77
E-mail: cnred@medu.edu.ro
Web: www.cnred.edu.ro

