Kedves Érdeklődő!

Vasút: Az 1200 km hosszúságú vasúti hálózat magas színvonalú és modern. Ljubjanától minden szlovén település viszonylag könnyen elérhető. Az intercity vonatokra helyjegy váltása kötelező, az előre megváltott
vonatjegyek a megváltástól számított négy hónapon belül érvényesek.
További információ: www.slo-zeleznice.si

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: A belföldi utazásokra ajánlatosabb a buszközlekedést választani, mint a vasútit, mivel sokkal kényelmesebb, nem szükséges
átszállni, és meglehetősen olcsó. Külföldre is számos buszjárat indul,
elsősorban Olaszországba, valamint Magyarországra és Ausztriába is.
További információ: www.ap-ljubljana.si

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.

Szlovénia
Alapvető információk:

Bohinj

Sürgősségi ellátás:
•
•
•
•

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 112
Tűzoltók: 112
Rendőrség: 112

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

Közlekedés:
Repülőterek: Szlovéniában három nemzetközi repülőtér található: Ljubljanában, Mariborban és Portorožban. A ljubljanai repülőtér bonyolítja a legnagyobb nemzetközi forgalmat. Szlovénia nemzeti légitársasága az Adria
Airways.
További információ: www.slovenia.info

Vízi közlekedés: Szlovénia a szomszédos Olaszországból és Horvátországból a vízen keresztül is gyorsan elérhető. Az országnak három nagyobb kikötővárosa van: Koper, Piran és a nyári időszak alatt Izola. A
kikötőkből naponta számos kompjárat vagy katamarán indul, a legnépszerűbb célállomások az olasz Velence és Trieszt, valamint a horvát
Poreč és Rovinj.
További információ: www.viamare.com

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Szlovéniában a gyerekek 1-től 6 éves
korukig vehetnek részt az iskola előtti képzésben, amely nem kötelező.
A képzési tervet két szakaszra bontják: 1-3 éves, illetve 3-6 éves gyerekek
számára, és hat fő tevékenységi területet ölel fel: testmozgás, nyelv, művészet, természet, társadalom és matematika.
Alapfokú, ill. alsó középfokú képzés: Az alapfokú képzés időtartama 9
év. A gyerekek hatodik életévük betöltésének évében kezdik meg tanulmányaikat. A kilenc éves tanulmányi idő három hároméves szakaszra
tagolódik. Szlovéniában a magyar és olasz etnikai kisebbségek saját
anyanyelvükön tanulhatnak.

Ljubljana
Hivatalos név: Szlovén Köztársaság
Elhelyezkedés: Közép-Európa
Terület: 20 273 km²
Népesség: 2 062 800 fő
Főváros: Ljubljana
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: szlovén
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: katolikus, lutheránus, muzulmán
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +386

Felső középfokú képzés: A felső középfokú képzés 2-5 évig tart és magában foglalja a szakiskolai, szakközépiskolai és gimnáziumi tanulmányokat. A gimnázium célja a tanulók felsőoktatási tanulmányokra való
felkészítése. A képzés időtartama négy év, melynek végeztével a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Azon diákoknak, akik nem akarják tanulmányaikat felsőfokú intézményben folytatni, lehetőségük van szakmai
kurzusok elvégzésére, a rövidtávú szakmai programok minimum másfél
évig tartanak. A szakközépiskolák és a szakiskolák célja elsősorban a diákok munkába állásra való felkészítése.
Felsőoktatás: A középiskola végeztével a diákok főiskolákon, illetve
egyetemeken folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A felsőfokú tanulmányoknak két szintje különül el: a graduális és a posztgraduális
szint. A graduális szint elvégzését követően a diákok diplomát kapnak, a posztgraduális esetében az alapdiplomát kiegészítő szakosított
diplomát szereznek. Az egyetemi képzést követően PhD képzést folytathatnak. Érettségi után a diákoknak lehetőségük van felsőoktatási
szakképzésben is részt venni, amelyeket általában főiskolák indítanak.
További információ: www.mss.gov.si/en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/
Slovenia: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.

Predjama Kastély

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

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

Tartózkodás:

Ljubljanai Tudományegyetem

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ENIC-NARIC center
Ministry of Education, Science and sport, ENIC-NARIC Centre
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana, SI
Slovenia
Tel.: +386 1 478 46 00, +386 1 478 47 45
Fax: +386 1 478 47 19
E-mail: enicnaric-slovenia.mvzt@gov.si
Web: www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_
solstvo/_enicnaric_center/

Ösztöndíj lehetőségek
Szlovénia és Magyarország között államközi szerződés van érvényben.
Az aktuális szlovén ösztöndíjakról a Tempus Közalapítvány honlapján
lehet részletes információkat találni, hosszú és rövid tanulmányutakra,
kutatóutakra, nyári egyetemi programokra lehet pályázni:
www.tpf.hu/palyazati-felhivasok-allamkozi-osztondijak.
Szlovénia 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: http://www.tpf.hu/palyazatok/114/ceepus

TANULÁS
EURÓPÁBAN
Szlovénia

A Szlovén Köztársaságba a magyar állampolgárok érvényes útlevéllel
vagy személyi igazolvánnyal szabadon beléphetnek bármilyen célból
(átutazás, turizmus, vagy munkavállalás, tanulmányok folytatása, letelepedés), és ott külön engedély nélkül 90 napig tartózkodhatnak. 90 napnál hosszabb tartózkodás esetén kötelesek a tartózkodási helyük szerint
illetékes önkormányzattól tartózkodási engedélyt kérni, az engedély
már a belépést követően akár azonnal is megkérhető.

Szállás:

Euroguidance
Hungary

A Szlovéniába külföldről érkező diákok viszonylag olcsón találhatnak
szállást az egyetemi városok diákszállóiban.
További információ: www.hungarian.hostelworld.com
www.slovenia.si/study/living/accommodation

Külképviseletek:
Magyar Nagykövetség
1210 Ljubljana-Sentvid
Ulica Konrada Babnika 5.
Tel.: +386 1 512 1882
E-mail: mission.lju@mfa.gov.hu
Web: w
 ww.mfa.gov.hu/emb/ljubljana
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.

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

Koper

