Kedves Érdeklődő!

Vízi közlekedés: A légi közlekedés mellett a szigeten a belföldi forgalmat
hajók és kompok bonyolítják. A városokat, szigeteket és fjordokat különböző társaságok komp- és hajójáratai kötik össze, pl: Eimskip, Ferry Baldur.
További információ: www.eimskip.com, www.seatours.is

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.

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Izlandon az iskola előtti nevelés a 6 év
alatti gyermekek számára biztosított, de az nem kötelező. Az intézmények fenntartása a helyi hatóságok feladata, a törvényi szabályozást és az
egységes oktatási programot az Oktatási, Tudományos és Kulturális Minisztérium határozza meg.

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.

Izland

Landmannalaugar hegyei

Alapvető információk:

Sürgősségi ellátás:

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk

Segélyhívó szám: 112
Mentők: 112
Tűzoltók: 112
Rendőrség: 112
Izlandon az Európai Unió/EGT tagállamainak állampolgárai a külföldi betegek térítésmentes ellátására vonatkozó egyezmények alapján sürgősségi és
orvosilag szükséges ellátásra jogosultak. Az egészségügyi szolgáltatások az
Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával vehetők igénybe. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)
További információ: www.oep.hu

Közlekedés:
Reykjavik
Hivatalos név: Izlandi Köztársaság
Elhelyezkedés: Észak-Atlanti Óceán
Terület: 103 000 km²
Népesség: 317 351 fő
Főváros: Reykjavik
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: izlandi
Hivatalos fizetőeszköz: izlandi korona
Vallás: evangélikus
Időzóna: Nyugat-európai idő (WET)
Nemzetközi hívószám: +354

Repülőterek: Izlandon a legnagyobb forgalmat lebonyolító reptér a
Keflavík International Airport Reykjavikban (www.kefairport.is). A legtöbb turista Európából a menetrend szerint közlekedő járatokkal érkezik
az országba. Izlandon a belföldi repülőjáratok a nagyobb városokat kötik
össze, a belföldi közlekedés is leggyakrabban repülővel történik.
További információ: www.icelandair.com, www.islandsflug.is
Vasút: Izlandon nincs személyszállításra alkalmas kiépített vasúthálózat.
Autóbusz: Izlandon busszal közlekedni viszonylag olcsó, a szolgáltatás
nyáron az ország nagyobb városai között működik. Télen a buszok az időjárási viszonyok miatt nem mindenhol járnak, ilyenkor csak a legnagyobb
városok között indulnak járatok.
További információ: www.bsi.is, http://sbk.is, www.straeto.is

Felsőoktatás: Az izlandi felsőoktatási rendszer története 1911-ig, az
első egyetem (University of Iceland, www.hi.is) megalapításáig nyúlik
vissza. Mind a mai napig ez az egyetem a legmeghatározóbb felsőoktatási intézmény a szigeten, annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben
új egyetemek és főiskolák is alakultak. Jelenleg hét, felsőfokú oktatást
nyújtó intézmény működik Izlandon. Az akkreditált egyetemek és főiskolák az Oktatási, Tudományos és Kulturális Minisztérium által meghatározott Nemzeti Képesítési Keretrendszer alapján működnek. Az izlandi felsőoktatási intézményekben az EU és az EGT tagországokban
szerzett érettségi bizonyítványokat, diplomákat elismerik, az izlandi felsőoktatásba való jelentkezésről bővebb tájékoztatás az adott intézményeknél szerezhető. A külföldi diákokat angol nyelvű Bachelor, Master
és PhD programok, valamint nyári egyetemi kurzusok várják.
További információ: http://eng.menntamalaraduneyti.is
www.ask.hi.is, www.studyiniceland.is
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/
Iceland:Overview

Alapfokú, ill. alsó középfokú képzés: A törvényi szabályozásoknak
megfelelően Izlandon a tankötelezettség 6-tól 16 éves korig tart. Az
alapfokú és alsó középfokú oktatás általában egy intézmény keretein
belül zajlik, és egységes (osztatlan) képzést nyújt. A diákok a 4., 7. és 10.
évfolyam végén központi vizsgát tesznek. Az izlandi oktatási rendszerre
jellemző, hogy az oktatási intézmények majdnem kizárólag állami finanszírozásból működnek, még a magániskolák is kapnak állami támogatást. Az alapfokú- és alsó középfokú oktatást nyújtó intézmények törvényi szabályozását szintén az Oktatási, Tudományos és Kulturális
Minisztérium látja el, az oktatás a nemzeti alaptanterv alapján folyik.
Felső középfokú képzés: Izlandon a tankötelezettség 16 éves korig
tart. A felső középfokú oktatási rendszerben való részvétel nem kötelező,
viszont mindenki, aki elvégezte kötelező tanulmányait, jogosult tanulmányai folytatására. A 16-20 év közötti diákok általában egy 4 éves, érettségit adó képzésben vesznek részt, a szakközépiskolák képzései 1 féléves
kurzusoktól 10 féléves oktatási programokig terjednek. Az oktatási rendszernek ez a szakasza készíti elő a felsőfokú tanulmányokat.

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:
ENIC/NARIC Island / ENIC/NARIC Iceland
Haskolatorg Saemundargata 4
101 Reykjavik, Iceland
Tel.: +354 525 5452
E-mail: enicnaric@hi.is
Web: www.enicnaric.is

Ösztöndíj lehetőségek
A felsőoktatási intézményekben fizetendő tandíjak intézményenként változnak, attól függően, hogy állami vagy magán egyetemről/főiskoláról
van szó. A tandíjakról az adott intézményi weboldalak adnak pontos tájékoztatást. Az egyes felsőoktatási intézmények ösztöndíjpályázatokat is
szoktak kiírni, ezekről szintén az intézményi honlapon lehet tájékozódni.
Izlandi felsőoktatási intézmények listája: www.studyiniceland.is/page/
HigherEducationInIceland
Az Oktatási, Tudományos és Kulturális Minisztérium is hirdet ösztöndíj
lehetőségeket minden évben korlátozott számban az Izlandi Egyetemre jelentkező nemzetközi hallgatók részére izlandi nyelv, irodalom és
történelem tanulmányok folytatására: www.arnastofnun.is/page/
studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en.

További hasznos weboldalak:
www.menntamalaraduneyti.is – Oktatási Minisztérium, Izland
http://en.ru.is – Reykjaviki Egyetem
http://english.hi.is/university/funds_and_scholarships –
Izlandi Egyetem
www.vaxvest.is/efni.asp?m=46 – Westfjords kutatói ösztöndíjak
www.studyiniceland.is – továbbtanulási információk
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

Szállás:
A cserediákként érkezőknek a fogadó intézmény Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya segít a szálláskeresésben. További információ az adott cserekapcsolat koordinátorától kérhető. Rövidebb idejű tartózkodás esetén
számos diákszállás vagy vendégház áll az Izlandra látogatók rendelkezésére. Izlandon viszonylag kevés a kiadó ingatlan.
További információ:
www.gisting.is, www.studentamidlun.is
www.visitreykjavik.is, www.studentagardar.is

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

TANULÁS
EURÓPÁBAN
Izland

Külképviselet:
Izlandon állandó magyar külképviselet nem működik, akkreditált magyar képviselet Oslóban (Norvégia) található:
Magyar Köztársaság Nagykövetsége és Konzuli Hivatal
Sophus Lies gt. 3. 0244 Oslo
0244 Oslo
Tel.: +47 22 55 7640
Fax: +47 22 44 7693
E-mail: mission.osl@mfa.gov.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/oslo

Euroguidance
Hungary

Probléma estén az Európai Unió bármely tagállamának konzulátusához
vagy a tiszteletbeli konzulhoz lehet fordulni:
Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa Izlandon:
Reykjavik
109 Reykjavik, Izland Brekkuseli 22
Tel.: +354-557-7952
Tiszteletbeli konzul: Szklenár-Kalló Krisztina
E-mail: szklenar@internet.is

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.

Tartózkodás:
A magyar állampolgárok érvényes útlevéllel vagy személyi igazolván�nyal vízummentesen utazhatnak Izlandra, és maximum 90 napig tartózkodhatnak külön engedély nélkül az országban. A 90 napot meghaladó tartózkodás is vízummentes, ellenben kérniük kell az ún. EGT
tartózkodási engedély kiállítását.
További információ: www.utl.is, www.thjodskra.is/en

Kiadja:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
Felelős kiadó: NSZFH Főigazgató
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