
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İsviçre'de okul ve eğitim sistemi  

Berufs- und Laufbahnberatung Glarus 
 

Yüksek meslek eğitimi Yüksek okullar 

 

Federal meslek 
belgesi EBA 

 
Eidgenössisches 
Berufsattest EBA 

2 yıl 

Federal meslek yetenek belgesi 
EFZ 

 
Eidgenössisches 

Fähigkeitszeugnis EFZ 
3 veya 4 yıl 

 

Meslek bölümlü 
ortaöğrenim 

okulu 
lise olgunluk 

diploması 
 
 

Fachmaturität 
FMS 
4 yıl 
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II 
Federal uzmanlık diploması 
Höhere Fachprüfungen HFP 
 
Federal uzmanlık belgesi 

Berufsprüfungen BP 

Meslek Lisesi 
Berufsmaturität  

Meslek akademileri 
 
 

Höhere Fachschulen 

Üniversiteler ve 
teknik Üniversiteler 
 
Universitäten, ETH 

Yüksek okullar 
Fachhochschulen 

 
Pedagojik yüksek okullar 

Pädagogische Hochschulen 

Lise olgunluk 
diploması 

 
Gymnasiale 

Maturität 
4 yıl 

Uzun süre Lise 
2 yıl 

 
6 yıl ilkokul (Primarschule) 

2 yıl ana okulu (Kindergarten) 

 
3 yıl orta okul  
Sekundarstufe (Oberschule, Realschule, Sekundarschule) 

Köprü eğitimler Brückenangebote 



 
 

Eğitim sözlügü 
 

 

Üçüncü düzey mezuniyetler 
 

 

Berufsprüfungen (BP) 
Meslek sınavları (BP) 
Meslek sınavı ile bir federal 
uzmanlık belgesine ulaşabilinir. 
Federal uzmanlık belgesine 
sahip olanlar derin uzmanlık 
bilgileriyle kadrolu mevkilerde, 
personel eğitmenligi görevleri ve 
işletmenin yönetimi ile görevlenir. 
Sınava katılmak için temel eğitim 
mezunu olup bir kaç yılda meslek 
tecrübesi gerekir. 

 

Höhere Fachprüfungen (HFP) 
Yüksek uzmanlık sınavları 
(HFP) 
Bir yüksek uzmanlık sınavı ile  
(„Ustalık sınavı“) Federal 
uzmanlık diplomasına sahip 
olunur. Bu diploma ile iş alanında 
daha çok sorumluluk 
üstlenebilinir. Sınava girmek için 
temel meslek eğitiminden sonra 
genelde meslek sınavı yapmış 
olup, bir kaç yılda uzmanlık 
dalında meslek tecrübesi aranır. 

 

Höhere Fachschulen (HF) 
Meslek akademisi (HF)  
Meslek akademisi eğitimleri çoğu 
zaman tamamlanan bir meslek 
eğitimi üzerine kurulur. 
Profesyonel meslek 
akademilerinde genel bilgilerini 
perkinleştirir, mesleki bilgilerini 
güçlendirir. Yönetim görevleri için 
nitelik edinirler. Bir yandan 
çalışarak diğer yandanda 
akademide eğitim alınır. Orta 
dereceli kadroda çalışanlar için 
teorik ve pratik bilgiler verilir. 

 

 

Normal eğitimlerin yanı sıra FH, Uni ve ETH  
Diploma sonrası kurslar (MAS, DAS, CAS) sunar. 
 
 

Fachhochschulen (FH) 
Meslek yüksekokulu (FH) 
Meslek yüksek okullarında 
uygulamalı pratik bilimler, yüksek 
okul seviyesinde uygulamaya 
odaklı eğitimler sunar. Meslek 
sahibi ve meslek lisesi olgunluk 
belgesine sahip kişilere hitap 
eder. Hedef yüksek kaliteli 
uzman yada kadroda özel 
görevler üstlenmek.  
Çogu yüksek okullar tam zaman 
yada çalışmanın yanı sıra eğitim 
imkanarı sunar. 
 
 

 

Universitäre Hochschulen/ETH 
Üniversiteler/Teknik   
Üniversiteler ETH  
Araştırma, inceleme ağırlıklı. 
Özellikle lise olgunluk diploması 
olanlara hitap ediyor. Bir meslek 
lisesi olgunluk diploması ve giriş 
sınavı ile veya meslek 
yüksekokul mezunlarıda 
Üniversitede ve teknik 
Üniversitede okuyabilir. 
 

 

Ortaöğrenim II kademesi mezuniyetleri 
 

 

Berufliche Grundbildung EBA 
Temel meslek eğitimi EBA 
Federal meslek eğitimi 2 yıl 
sürüyor. İşletmedeki pratik 
meslek eğitimi ve el becerileri ön 
planda. 
 

 

Berufliche Grundbildung EFZ 
Temel meslek eğitimi EFZ 
Federal yetenek belgeli temel 
meslek eğitimi (EFZ) 3 yada 4 yıl 
sürüyor. Meslek için gerekli 
teorik, pratik bilgiler ve beceriler 
öğretir.  
 

 

Berufsmaturität (BM) 
Meslek lisesi olgunluk 
diploması (BM) 
Meslek lisesi olgunluk diploması, 
temel meslek eğitimi EFZ ile 
beraber, yada temel meslek 
eğitiminden sonra okunur.  
Bu diplomayla meslek yüksek 
okullarına devam edilebilinir. 
Yada geçiş sınavı (Passerellen-
Prüfung) ile Üniversiteye/Teknik 
Üniversite ETH geçiş yapılır. 
 

 

Fachmaturität (FM) 
Meslek bölümlü lise ve 
diploması (FM) 
Ortaöğretim okulundan sonra bir 
yıl daha ilave edilerek, pratik ve 
okul beraberinde, lise meslek 
bölümlü olgunluk belgesi 
(Fachmaturität) alınabilinir. 
Meslek lisesi olgunluk belgesi 
gibi, meslek bölümlü olgunluk 
belgeside, meslek yüksek 
okullarına devam etme olanakları 
sağlar. 
 

 

Gymnasiale Maturität (GM) 
Lise olgunluk diploması (GM) 
ile Üniversitelerde ve teknik 
Üniversite ETH‘da 
okuyabilirsiniz. 
Bir yıl staj yaptıktan sonra 
yüksek okullara gidebilirsiniz. 

 

Temel meslek eğitimleri EBA ve EFZ işletmelerde pratik meslek 
eğitimi ve meslek okullarında verilen dersler, artı işletmeler üstü 
kurslardan oluşmaktadır. Eğitimler işletmelerde, atölyelerde yada 
okullarda gerçekleşir. 

 
 


