EU-információ
www.tpf.hu/pages/content/index.php7pageJ
d=395).
Információt nyújt
• a Tempus III (http://www.tpf.hu/pages/content/
index. php?page_id=304) és
• az Erasmus Mundus (http://www.tpf.hu/pages/
content/index.php?page_id=289)
programok
ról, valamint
• az EU Kutatás-fejlesztési
Keretprogramjának
lehetőségeiről (http://www.tpf.hu/pages/
conte nt/i n d ex. ph p?page_id=56)

művészeti (tánc, rajz stb.) csereprogramok,
együttműködési lehetőségek vannak stb. Végül a
harmadik fejezet kérdései a diplomák kölcsönös
elismerésével kapcsolatban: elismerik-e az EU
más tagországaiban a Magyarországon szerzett
általános, illetve középiskolai bizonyítványainkat,
ha tovább szeretnénk tanulni; kihez kell fordulni az
Európai Unió valamelyik tagállamában a diploma
elismertetése érdekében, mi az eljárás stb.

Internetajánló

Emellett Nemzeti Kutatói Mobilitási Központként
működik. Kiállítja az Europass Mobilitás dokumen
tumot, és Alumni hálózatot működtet a volt ösztön
díjasoknak.

Az eContentPlus program 2007-re tervezett pályá
zati felhívásai: http://ec.europa.eu/information_
society/activities/econtentplus/calls/proposals/
index_en.htm

EUvonal - Képzések, ösztöndíjak
http://www.euvonal.hu/index.php?op=
mindennapokoktatas

2008 a Kultúrák közötti párbeszéd európai éve pályázati felhívások: http://ec.europa.eu/culture/
eac/dialogue/cal ls_en.html

A Külügyminisztérium
égisze alatt működő
EUvonal szolgáltatás hozzáférést nyújt:
• a Magyarországon és külföldön európai uniós
képzést, továbbképzést adó intézmények és
szervezetek honlapjaihoz (http://www.euvonal.
hu/index.php?op=mindennapok_oktatas&
id=eu képzések),
• az Európai Unió és a tagállamok ösztöndíjlehetőségeit bemutató honlapokhoz (http://www.
euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_
oktatas&id=osztondíjak),
• az uniós oktatási és képzési programokhoz
(Socrates - oktatás; Leonardo - szakképzés;
Youth in Action - csereprogram fiataloknak), il
letve a Nemzeti Fejlesztési Terv oktatást érintő
részeihez (http://www.euvonal.hu/index.php?
op=mindennapok_oktatas&id=78)

Megjelent az Európa 12 leckében című brosúra új
kiadása. Egyelőre angol és francia nyelven igé
nyelhető, illetve letölthető a http://ec.europa.eu/
publications/booklets/eu_glance/60/index_en.
htm oldalon.

EUvonal - Kérdések-válaszok - Oktatás
http://www. euvonal.hu/index.php?op=
kerdesvalasz_tema_lista&category_id=028001
A már jól ismert EUvonal honlap kérdések-vála
szok fejezete három nagy témakörben válaszol az
oktatással kapcsolatban leggyakrabban feltett kér
désekre. Néhány példa az általános oktatási téma
körben: hogyan lehet tanulni az Európai Unió tag
államaiban; hogyan kaphatunk ösztöndíjat EU-s
felsőoktatási intézményben; milyen feltételekkel
vehetünk részt az Európai Unió más tagországá
ban folyó távoktatási képzésben stb. Az ösztöndí
jak fejezet példakérdései: felsőoktatási hallgató
ként milyen ösztöndijakra pályázhatunk; milyen
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Új E u r o b a r o m e t e r - f e l mérés e-kommunikációs eszközök
használata a háztartásokban
Április 27-én tette közzé az Európai Bizottság
Kommunikációs Főigazgatósága legújabb Eurobarometer-felmérésének eredményeit. A kutatás az
e-kommunikációs eszközök használatát vizsgálta
az európai háztartásokban. Néhány a főbb megál
lapításokból:
• Az európai polgárok közel 20%-a vásárol egyet
len szolgáltatótól kettő vagy több távközlési ter
méket, amelyek között a vezetékes telefon és az
internet-hozzáférés kombinációja a leggyakoribb.
• A felhasználók a vezetékes telefontól egyre in
kább a mobiltelefonok felé fordulnak: miközben a
legalább egy mobiltelefonnal rendelkező háztar
tások aránya viszonylag változatlanul 81%-on áll,
és a csak mobilt használó háztartások aránya
emelkedik (22%, azaz 4%-kal több), addig a leg
alább egy vezetékes telefonnal rendelkező ház
tartások aránya csökken (72%, azaz 5%-kal ke
vesebb).
• A szélessávú internet-hozzáférés egyre népsze
rűbb az EU-ban {28%, azaz 6%-kal több). A leg-

