Kedves Érdeklődő!

Vasút: Lettországban kiterjedt vasúti hálózat van. A vasútvonalak összekötik a főbb kikötőket és Lettország nagyobb városait. Érdemes a vonatot választanunk, ha az alábbi városokba szeretnénk eljutni: Jurmala,
Saulkrasti, Jelgava, Ogre, Daugavpils, de Moszkvába, Szentpétervárra és
Észtországba is viszonylag könnyű a közlekedés.
További információ: www.ldz.lv

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.

Autóbusz: Lettországnak a buszhálózata jól kiépített, a nagyobb városokat expressz buszjáratok kötik össze. Buszjegyeket az állomásokon vagy
az autóbuszvezetőtől vásárolhatunk. A hétvégi járatok zsúfoltak lehetnek, ezért előfoglalás ajánlott.
További információ: www.autoosta.lv

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.

Riga

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

Sürgősségi ellátás:

Lettország
Alapvető információk:

•
•
•
•

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 03
Tűzoltók: 01
Rendőrség: 02

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

Közlekedés:
Repülőterek: A legnagyobb repülőtér Rigában található, ahonnan nemzetközi forgalmat bonyolítanak Európa számos nagyobb városába. A reptér a város központjától 13 km-re található. Az ország kisebb repülőterei:
Liepaja, Ventspils, Daugavpils. A nemzeti légitársaság az airBaltic.
További információ: www.riga-airport.com, www.airbaltic.lv

Riga
Hivatalos név: Lett Köztársaság
Elhelyezkedés: Észak-kelet-Európa
Terület: 64 589 km²
Népesség: 2 003 000 fő
Főváros: Riga
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: lett
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: evangélikus, római katolikus, ortodox keresztény, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET) +1 óra
Hívószám: +371

Jelgava

Vízi közlekedés: Lettország legfontosabb kikötői: Liepaja, Riga és
Ventspils; ezeken kívül további hét kisebb kikötővárosa is van az országnak. Vízi úton könnyen megközelíthető Svédország és Németország is;
Rigából rendszeres járatok indulnak Stockholmba és Lübeckbe.
További információ: www.freeportofriga.lv

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Lettországban a tankötelezettség már 5
éves kortól elkezdődik: vagy óvodákba, vagy egyéb, iskolára felkészítő
intézményekbe viszik a gyerekeket. Az óvoda nem kötelező, de az iskola
előtti felkészítés 5-7 éves gyermekek számára igen.
Alapfokú, ill. alsó középfokú képzés: Az alapképzés 7 éves kortól kötelező és 9 évig tart. Az oktatás az oktatásért felelős minisztérium által meghatározott tanterv alapján zajlik. Az alapfokú oktatás egy általános záróvizsgával végződik: ez alapján mehetnek tovább a diákok középiskolába.
Felső középfokú képzés: A középfokú képzés gimnáziumokban (3 év,
érettségi bizonyítvánnyal zárul) és szakiskolákban (3-4 év; szakvizsgával/
szakvizsgával és érettségi vizsgával zárul) folyik. Azoknak a diákoknak, akik
nem szereztek általános iskolai bizonyítványt, 2-3 éves szakképzési programokat indítanak, ahol képzési bizonyítványt szerezhetnek, illetve letehetik a szakvizsgát.
Felsőoktatás: A központi érettségi vizsgák eredményei alapján lehet
bejutni a felsőoktatásba, amely tudományos és szakmai képzésekre
osztható. Az egyetemeken a bolognai rendszernek megfelelően 3 év
után Bachelor (BA), majd további két év után Master (MA) diploma szerezhető. Vannak akadémiai, professzionális és alkalmazott professzionális képzések. Az akadémiai képzések sokkal elméletibb jellegűek, mint a
másik kettő, innen a diákok a 3-4 éves alapképzés után rendszerint további 1-2 éves mesteren és esetleg még 3-4 évig PhD képzésen folytatják tanulmányaikat. A professzionális képzéseken már jóval gyakorlatibb
jellegűek az órák is. Ennek alapképzése két, egyenként 2-3 éves lépcsőre
van osztva. Ez után a 4-6 év után a hallgatók egy Bachelor diplomát kapnak, és végzettségükkel a professzionális mesterképzések mellett akár
akadémiai mesterre is jelentkezhetnek. A harmadik típus, az alkalmazott
professzionális alapképzés a leggyakorlatiasabb. Egy ilyen diploma nem

elég a mesterképzésekre való jelentkezéshez, színtisztán a megcélzott
foglalkozás gyakorlati oldalára fókuszál. A lett egyetemi jelentkezés
nem központosított, az egyetemeknél egyenként kell intézni. A magyar
érettségit elfogadják, viszont hitelesíttetni kell (és ezt a papírt kell a lett
egyetemeknek majd elküldeni). A legtöbb statisztika szerint a lett oktatás színvonala nagyjából olyan, mint a magyar. Az ország legnívósabb
egyeteme a rigai székhelyű Lett Tudományegyetem, azonban kevés
idegen nyelvű képzést indít (orvosi, angol, német, francia és egy business képzést). Máshol a lett mellett előfordulnak képzések angol és
orosz nyelven is (illetve ezek keverékén). Az adott szak megkezdéséhez
az annak megfelelő nyelven nagyjából felsőfokú szinten kell tudni. Néhány iskola ennek ellenőrzését úgy oldja meg, hogy a felvételizőket az
egyetem egy interjúra hívja be, és így bizonyosodik meg nyelvtudásáról, de van, ahol nyelvvizsgát kérnek, ami rendszerint angolból TOEFL
vagy IELTS. A Rigai Műegyetemen főleg műszaki és mérnöki képzéseket
kínálnak. Az angol nyelven indított közel 20 képzés alapja a matematika, természettudományok, programozás, mechanika és a mérnöki tudományok.
Tandíj, megélhetés: Lettországban hasonlít a felsőoktatás finanszírozása leginkább a miénkhez. Itt is vannak állami finanszírozású és költségtérítéses helyek a diák eredményeitől függően. Ha van tandíj, akkor
az nagyjából évenkénti 1 300 eurótól 13 000 euróra rúghat (mint például a fogászképzés esetében). Mester- és doktori képzésekre vannak
ösztöndíjak és támogatások, ez azonban alapképzések esetében ritka.
A megélhetési költségekre átlagos vagy szerényebb fogyasztás mellett
nagyjából havi 280 eurót kell számolnunk lakhatással együtt.
További információ:
www.studyinlatvia.lv, https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/
eurydice/index.php/Latvia:Overview

Lett Tudományegyetem

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:
Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)
Academic Information Centre (Latvian ENIC/NARIC)
Dzirnavu Street 16, 3rd floor, Riga
Post address: Vaļņu Street 2, Riga
LV-1050, Latvia
Tel.: (+371) 67225155
Fax: (+371) 67221006
E-mail: aic@aic.lv
Web: www.aic.lv

http://ec.europa.eu/ploteus – Tanulási lehetőségek és képesítések Európában (az EU portálja képzésekről és képesítésekről)
http://scholarship-positions.com – ösztöndíjak gyűjtőoldala

Tartózkodás:
Tartózkodási engedélyre van szüksége minden olyan EU állampolgárnak, aki három hónapnál hosszabb időt szeretne Lettországban tölteni.
A szükséges nyomtatványt a lakóhely szerint illetékes Bevándorlási és
Migrációs Irodánál kell beszerezni: www.pmlp.gov.lv

TANULÁS
EURÓPÁBAN
Lettország

Szállás:
Az egyetemek általában segítenek külföldi hallgatóknak szállást találni
az egyetemi városokban. Az egyetemek számos kollégiumi férőhellyel is
rendelkeznek.
www.cityreal.lv/index.php?id=12&L=2, www.studyinlatvia.lv

Külképviseletek:

Euroguidance
Hungary

LV-1010, Riga
Baznicas 20/22
Tel.: +371-6732 15 19
Fax: +371 6732 15 89
E-mail: info@lv.mfa.lt, mission.rix@mfa.gov.hu
Web: 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
Lettország és Magyarország között államközi szerződés van, az aktuális
lettországi ösztöndíjakról a Tempus Közalapítvány honlapján lehet részletes információkat találni: www.tka.hu. A lett Oktatásfejlesztési Ügynökség oldalán (www.viaa.gov.lv/eng) tájékozódhatunk az aktuális
tanulmányi, kutatói és nyári egyetemi ösztöndíj-lehetőségekről. Érdemes továbbá mindig a kiválasztott lett felsőoktatási intézménynél is
érdeklődni a támogatási lehetőségekről.
Bővebb információ Lettországi tanulással kapcsolatosan:
www.studyinlatvia.lv

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

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

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

Sabile falu az Abava folyó völgyében

