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.

•
•
•
•

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.

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes, általános segélyhívószám)
Mentők: 94
Tűzoltók: 93
Rendőrség: 92

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

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

Horvátország
Alapvető információk:
Losinj

Közlekedés:

Zágráb
Hivatalos név: Horvát Köztársaság
Elhelyezkedés: Kelet-Európa
Területe: szárazföld 56.500 km2, tenger 31.000 km2
Népesség: 4 284 889 fő
Fővárosa: Zágráb
Szigetek száma: 1185 (Lakott szigetek száma: 66)
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: horvát
Hivatalos fizetőeszköz: kuna
Vallás: római katolikus, pravoszláv
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Nemzetközi hívószám: +385

Repülőterek: Horvátország fővárosába, Zágrábba, szinte minden nemzetközi repülőtérről indítanak rendszeres repülőjáratokat, amelyek onnan
folytathatják útjukat a horvát tengerpart felé. A Croatia Airlines és néhány
nagyobb nemzetközi légitársaság naponta repül Zágrábba. Főszezonban
a járatok gyakoribbak, a közvetlen charter járatokkal szinte valamennyi
nagyobb horvátországi városba el lehet jutni. Nemzetközi repülőterek:
Zágráb, Split, Dubrovnik, Pula, Zadar és Eszék. Brač és Lošinj szigetekre
csak kis repülőgépek tudnak leszállni.
További információ: www.croatiaairlines.hr
Tengeri közlekedés: Nemzetközi és helyi komp-, hajó- és gyorshajó járatok kötik össze a szigeteket és a szárazföldeket. Jadrolinija a fő horvát
vízi utasszállító társaság, a legtöbb menetrendszerű nemzetközi és belföldi komp-, hajó- és gyorshajó járat üzemeltetője.
További információ: www.jadrolinija.hr
Vasút: A horvátországi nagyobb településeket és a nagy kikötőváro
sokat, kivéve Dubrovnikot, vasúti hálózat köti össze, viszont a kisebb települések közötti vasúthálózat viszonylag fejletlen, sok helyen a vasúttársaság által üzemeltetett autóbuszjáratok közlekednek. Horvátország
közvetlen vasúti összeköttetésben áll Magyarországgal, nemzeti vasúttársaságának neve Hrvatske Željeznice.
További információ: w
 ww.hznet.hr, www.hzpp.hr

Autóbusz: A horvátországi településeket jól szervezett buszjáratok kötik
össze. Rendszeres nemzetközi járatok közlekednek a szomszédos, valamint az észak- és nyugat-európai országokba.
További információ: www.akz.hr, www.ap.hr
www.liburnija-zadar.hr/kolodvor
www.croatiabus.hr

Oktatási rendszer:
Óvodai és iskola előtti képzés: Az óvodai és iskola előtti képzés 1 éves
kortól iskoláskorig tart, azonban nem kötelező óvodába beíratni a gyermekeket. 450 óvoda működik az országban, a legtöbb állami finanszírozású, csekély a magánintézmények száma. Több óvoda általános iskolába integrálódik. Az állami óvodák nagy részébe a bejutást várakozó lista
előzi meg. Ajánlatos időben benyújtani az igényt.
Alapfokú, ill. alsó középfokú képzés: A nyolc évig tartó általános iskolai oktatás, amely a gyermekek 6 vagy 7 éves korától 15 éves koráig tart,
kötelező és ingyenes. Ez vonatkozik a Horvát Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodó más nemzetiségű gyermekekre is. Az alapfokú
oktatás két részre tagozódik: az első négy osztályban egy tanító van a
gyerekekkel, ötödiktől nyolcadik osztályig pedig különböző tanárok oktatják az egyes tantárgyakat. A legtöbb iskolában első osztálytól kezdve
tanítanak idegen nyelvet, 4. osztálytól pedig egy második idegen nyelv
oktatása kezdődik. Az általános iskolák nagy többségét az önkormányzatok tartják fent, egyes iskolákban magyar nyelvű képzés is folyik.
Felső középfokú képzés: A középfokú oktatás jelenleg még választható, de a legtöbb politikai párt kötelezővé kívánja tenni. A középfokú oktatás négy iskolatípusban zajlik: gimnázium, művészeti iskola, szakközépiskola, illetve szakiskola. Négy különböző szakirányú gimnázium
létezik: matematika, informatika és tudomány; idegen nyelvek; klasszikus tudományok (latin és ógörög) és általános gimnáziumi osztály.
A gimnáziumok és a szakközépiskolák négy évesek, míg a szakiskolák
csak három évig tartanak. Jelenleg 90 gimnázium, valamint kb. 300 szakközépiskola és szakiskola működik Horvátországban. Az állami középiskolák az önkormányzatok hatáskörébe tartoznak.
Felsőoktatás: Kétféle felsőfokú intézmény létezik: egyetemek és politechnikumok vagy felsőfokú szakirányú iskolák. Jelenleg 122 felsőoktatási
intézmény működik az országban, a bejutás Bachelor szinten egy központi rendszeren keresztül zajlik (www.postani-student.hr), Master és PhD
szinteken pedig a felsőoktatási intézmények maguk határozzák meg a
felvételi feltételeket. Az uniós csatlakozás után minden tagállam állampolgára ugyanolyan feltételekkel jelentkezhet horvát felsőoktatási intézményekbe, mint a horvát állampolgárok. A politechnikumokban általában
két vagy három évig tart az oktatás, a diákok szakirányú végzettséget szereznek. Az egyetemi oktatásban a Bachelor szint elérése három vagy négy
évet vesz igénybe, a diákok 180 – 240 kreditpontot gyűjtenek össze. Ezt
követően folytathatják tanulmányaikat Master szinten vagy léphetnek ki a
munkaerő piacra. A Master szint egy vagy két évig tart, a hallgatók 60 –

Dubrovnik
120 kreditet szereznek. A PhD fokozat általában három év alatt szerezhető meg. Egyetemek a következő városokban találhatók: Dubrovnik, Eszék,
Rijeka, Split, Zadar, Zágráb és Pula, ezek közül a legnagyobb és legrégebbi
a Zágrábi Egyetem. Ezen kívül több kisebb városban fakultások vagy saját
főiskolák is működnek.
További információ: http://public.mzos.hr, www.studyincroatia.hr
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/
Croatia: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.
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:
Horvát ENIC/NARIC Iroda
Nacoinalni ENIC/NARIC Ured
Donje Svetice 38/5
10000 Zagreb, Croatia
Tel.: + 385 1 6274 888
Fax: + 385 1 6274 889
E-mail: enic@azvo.hr
Web: www.azvo.hr/index.php/en/medunarodne-aktivnosti/
ured-enic-naric

http://ec.europa.eu/ploteus – Tanulási lehetőségek és képesítések Európában (az EU portálja képzésekről és képesítésekről)
http://scholarship-positions.com – ösztöndíjak gyűjtőoldala
http://public.mzos.hr – Tudományügyi, Oktatási és Sportminisztérium
www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/scholarships – információ ösztöndíj-lehetőségekről

Tartózkodás:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Web: www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu

Horvátország 2013. július 1-i uniós csatlakozásával a határátkelőhelyeken megszűnt a vámellenőrzés, az úti okmányokat azonban a horvát és
a magyar rendőrség egy közös ellenőrzőponton ellenőrzi. Magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel léphetnek be
az országba. Az eddigi kötelező tartózkodás bejelentése megszűnt, minden Európai Uniós állampolgár 90 napig legálisan tartózkodhat az országban. 90 napot meghaladó tartózkodás esetén az uniós állampolgár
köteles magát regisztráltatni a helyileg illetékes rendőrkapitányságon.
További információ: www.mup.hr/120027.aspx

Szállás:

Zágrábi Egyetem

Ösztöndíj lehetőségek
A legtöbb horvátországi felsőoktatási intézmény nem kínál ösztöndíjakat és egyéb anyagi támogatást külföldiek számára. Ösztöndíjak elérhetők azonban a horvát Tudományügyi, Oktatási és Sportminisztériumon,
az Erasmus+ Programon, az Erasmus Munduson, valamint az országok
közötti bilaterális egyezményeken (Magyarországgal is) keresztül és az
egyes egyetemek kétoldali megállapodásai által. Ezeket a programokat
a Mobilitás és EU Programok Irodája (Agency for Mobility and EU
Programmes) szervezi: www.mobilnost.hr
Horvátország 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.
További információ: www.tpf.hu/palyazatok/114/ceepus

A Magyar Köztársaság Horvátországi Nagykövetsége
Pantovčak 255-257,
10000 Zágráb;
Tel.: +385-1-489-0906
Fax: +385-1-457-9301
E-mail: mission.zgb@mfa.gov.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/zagreb

www.tka.hu – Tempus Közalapítvány, pályázati programok
www.eplusifjusag.hu – Erasmus+ Ifjúsági Programiroda
www.scholarshipportal.eu – európai ösztöndíjak gyűjtőoldala

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: NSZFH Főigazgató

További hasznos weboldalak:
Poreč

Horvátország

Euroguidance
Hungary

A Horvátországba a nemzetközi csereprogramok keretén belül (pl. Erasmus, CEEPUS vagy bilaterális programok) érkező diákok viszonylag olcsón találhatnak szállást diákszállókban, a helyek elosztásáért az egyes
egyetemek diákközpontjai felelősek (Studentski centrar). A többi nemzetközi diáknak ez a lehetőség nem biztosított. Az albérletek havi árai
viszonylag magasabbak, 150 EUR és 250 EUR között mozognak.
További információ:
www.hellotourist.net/szallas/horvatorszag/diakszallas
www.studyincroatia.hr/living-in-croatia/accommodation

Külképviseletek:

TANULÁS
EURÓPÁBAN

