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Glossário de Formação
Formação do nível superior
Exames Profissionais (BP)
Os exames profissionais levam
ao Certificado federal de
especialização. Profissionais
com o Certificado federal de
especialização, trabalham em
áreas onde são necessários
conhecimentos mais
aprofundados e/ou onde são
exigidos qualidades de liderança.
Pré-requisito é por norma uma
formação profissional e vários
anos de experiência na respetiva
área.

Exames Mestre (HFP)
Os profissionais obtêm com o
exame mestre, um Diploma
Federal e qualificam-se para
áreas de trabalho com maiores
responsabilidades.
Para a admissão para o exame,
é necessário, por norma, uma
formação profissional, por vezes
um exame profissional (BP) e
vários anos de experiência
profissional na respetiva área.

Escolas Profissionais
Superiores (HF)
Os cursos nas Escolas
Profissionais Superiores são
frequentados, normalmente,
após a conclusão de formações
profissionais base.
Comparando com os
politécnicos, estas oferecem
cursos mais curtos e mais
práticos, que podem ser
realizados simultaneamente à
profissão.
Escolas Profissionais Superiores
transmitem conhecimentos
teórico- práticos para
profissionais especializados e do
quadro médio.

Para além dos estudos nos Politécnicos e Universidades, estas
também oferecem estudos e cursos de pós graduação (MAS, DAS,
CAS).
Politécnicos/ Institutos
Superiores Especializados
(FH)
Nos politécnicos podem-se
realizar cursos muito práticos e
formações contínuas do nível do
ensino superior. Estes destinamse principalmente a profissionais
que possuem um diploma
profissional e que pretendam
uma função especializada de
alta qualidade ou uma função
alta na gerência.
Muitos cursos nos politécnicos
podem ser realizados em tempo
inteiro ou part-time.

Escolas Universitárias
superiores, Faculdades
Federais Técnicas (ETH)
Os cursos nas Universidades e
Faculdades Federais Técnicas
(ETH) estão fortemente
direcionadas à investigação.
Estas destinam-se
principalmente a pessoas com o
diploma do secundário geral.
Com o diploma profissional e um
exame de admissão adicional ou
com um diploma dum
politécnico, pode-se estudar
numa universidade ou faculdade
federal técnica.

Ensino Profissional EFZ
As formações profissionais com
certificado federal profissional
(EFZ), duram, conforme a
profissão, 3 ou 4 anos e
transmitem os conhecimentos
teóricos- práticos, assim como
as habilidades necessários para
a profissão.

Berufsmaturität (BM)
A Berufsmaturität (diploma
profissional) pode ser adquirido
durante ou após o ensino
profissional (EFZ). Este permite
estudar num Politécnico (FH)
correspondente. Após um exame
complementar „PassarellenPrüfung“ existe também a
possibilidade de estudar numa
universidade/ faculdade federal
técnica.

Diploma do Ensino Médio
Especializado (FM)
O diploma do ensino médio
especializado pode ser adquirido
após a conclusão do ensino
médio especializado (12ºano)
mais um ano extra que é
constituído por componentes
práticas e escolares. Assim
como a” Berufsmaturität”
(diploma profissional), também o
diploma do ensino médio
especializado possibilita o
ingresso aos respectivos
politécnicos.

Diploma do Secundário Geral
(GM)
O diploma do secundário geral
permite estudar numa
universidade/ faculdade federal
técnica. Com mais um ano extra
de prática, também há a
possibilidade de entrar num
politécnico.

Ensino secundário
Ensino Profissional EBA
As formações profissionais com
atestado federal profissional
(EBA), têm uma duração de 2
anos. Pontos centrais neste tipo
de formações são as atividades
profissionais e artesanais.

A formação profissional EBA ou EFZ é constituída por prática
profissional, formação escolar e cursos extras, e pode ser realizada
em empresas, oficinas de aprendizagem ou escolas.

