
o tara fara iesire la mare, cu aproximativ 8,3 milioane de 

locuitori 

majoritatea populatiei vorbeste germana, care de asemenea este 

limba oficiala a tarii 

este una dintre cele mai bogate tari din lume, cu un PIB 

nominal pe cap de locuitor de 43.570 USD 

are un standard de viata foarte ridicat; in 2014 a fost clasata pe 

locul 14 in lume pentru Indicele Dezvoltarii Umane 

este o republica federala divizata in 9 Bundesländer (Landuri 

Federale): 1. Burgenland 

2. Carintia (Kärnten) 3.Austria Inferioara (Niederösterreich) 

4.Salzburg 5.Stiria (Steiermark) 6.Tirol 7.Austria Superioara 

(Oberösterreich) 8.Viena (Wien) 9.Vorarlberg 

AUSTRIA 
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este determinat de fiecare Land in parte.  
 

in afara de cercetarea educationala, toate tipurile de scoala 
si programele scolare sunt diferite.  

 
Ministerul Educatiei, Culturii si Artei preia cele mai 

importante sarcini, precum formarea invatatorilor si a 
profesorilor, finantarea scolilor 

Ministerul Stiintei si Cercetarii preia controlul sistemului de 
invatamant universitar. 

Sistemul de invatamant 
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Copiii foarte mici (in medie, de la varsta de 2 ani) sunt 
supravegheati in grupuri foarte mici de supraveghere a 

copiilor (Tagesmütter), in special in orasele mici si zonele 
rurale. 

 
 

Copiii foarte tineri si prescolarii pot fi dati la crese 
(Kinderkrippen), la gradinita (de la varsta de 3 – 6 ani) si 

clasele de pre-scolari (de la varsta de 5 ani).  
 
 

Nivelul elementar 
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Durata: 4 ani 
 (6-10 ani) 

de la 6 ani copiii sunt obligati sa mearga la scoala 
31 august este termenul limita  

(orice copil care a implinit 6 ani pana la 31 august este inscris in 
invatamantul obligatoriu) 

 
 Cand un copil nu este pregatit pentru scoala primara 

(Volksschule sau Grundschule), trebuie sa urmeze o scoala 
pregatitoare (Vorschule) 

 
Pentru elevii cu nevoi educationale speciale exista scolile cu 

educatie speciala care dureaza 8-9 ani. In multe cazuri, acesti copii 
sunt educati alaturi de ceilalti, in scoli obisnuite, in „clase de 

integrare” 
 

Nivelul primar 
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Durata: 4 ani 
 (10-14 ani) 

Dupa cei patru ani de studiu intr-o scoala primara, elevul poate 
urma inca patru ani  

 
la un liceu (Allgemeinbildende Höhere Schule/AHS)   

sau la o scoala generala secundara (Hauptschule)  
sau primul ciclu al unei scoli superioare generale  

sau noul colegiu (Mittelschule) 
 

Pentru a putea frecventa AHS elevul trebuie sa aiba anumite note 
sau sa dea un examen.  

Frecventarea scolii generale este posibila pentru orice elev.  
Dupa scoala secundara elevul nu poate urma decat scoala/liceu 

profesional 
 

Nivelul secundar I 
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Dupa terminarea clasei a VIII-a exista posibilitatea de a alege 
intre 4 directii de invatamant:  

 
liceu (AHS-Oberstufe) (clasele 9-12) 

 
scoala profesionala superioara (Berufsbildene Höhere 

Schule/BHS) (de la varsta de 14 ani, clasele 9-13), care se 
incheie cu o examinare tehnica si examinarea de terminare 

a scolii generale sau bacalaureat (Matura). La terminarea 
scolii profesionale, este posibil ca elevii sa fi obtinut calificari 

pentru una sau mai multe profesii sau ocupatii. 
 

Nivelul secundar II 
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scoala profesionala medie (Berufsbildene Höhere Schule/BMS) 
(de la varsta de 14 ani, clasele 9-11 sau a 12-a), incheiate cu un 

examen tehnic 
 

si scoala politechnica (Polytechnische Schule) (o scoala care 
stabileste orientarea profesionala si pregatirea pentru o ucenicie) 

urmata de scoala profesionala 
 

sau in anumite provincii, de exemplu, Viena, la o „scoala noua 

medie" (Neue Mittelschule)  
 

Liceul si scoala profesionala superioara se termina printr-un 
examen (Matura) folositor admiterii la universitati 

(Universitäten), colegii (Fachhochschulen), colegii pedagogice 
(Pädagogische Hochschulen) sau academii (Akademien). 

Nivelul secundar II 
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Instruirea pentru 270 profesii poate fi obtinuta prin 
intermediul formarii profesionale de baza (ucenicie), de la 

varsta de 15 ani.  
Cele mai multe cursuri de formare profesionala si ucenicie 

dureaza intre 3 si 4 ani.  
Ocupatia este invatata la locul de munca si la scoala 

profesionala simultan – invatamant dual.  
 

Dupa perioada de ucenicie, tanarul (ucenic) trece un 
examen final de ucenicie si devine un tehnician sau artizan 

calificat (Geselle). 
 

Nivelul secundar II 

ION GABRIEL STEFAN 



SISTEMUL DUAL 

Este un sistem de învăţământ în cadrul căruia 
responsabilitatea pregătirii profesionale a elevilor 

revine atât colii, cât i agentului economic 

Planurile de învăţământ i programele colare sunt 
flexibile i adaptate necesităţilor din economie.  

Programele colare sunt realizate în colaborare cu 
agenţii economici i reflectă nevoile de pregătire a 

forţei de muncă din perspectiva acestora.  

Există obligativitatea revizuirii periodice a programelor, 
în funcţie de noutăţile din domeniul tehnologic.  
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SISTEMUL DUAL 

Sistemul dual de învăţământ este finanţat de land i 
unitatile economice/Camera de Comerţ. 

Ucenicii sunt instruiţi în firme/întreprinderi în diverse 
meserii/calificări profesionale sau efectuează la agentul 

economic perioade de practică.   

Pentru a accede în sistemul dual de învăţământ, elevul 
trebuie să găsească agentul economic la care î i 

desfă oară instruirea practică i să încheie un contract 
cu acesta.  

Pe toată perioada instruirii, elevul este în acela i timp i 
angajat al firmei/întreprinderii la care î i desfă oară 

pregătirea practică.  
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SISTEMUL DUAL 
Durata colarizării este de 2, 3 sau 4 ani în funcţie de 

calificarea profesională.  

Pentru un an de studiu, durata de instruire este de 50 de 
săptămâni, din care 40 la agentul economic i 10 în coală. 

coala nu are atribuţii de evaluare a pregătirii practice 
desfă urate la agentul economic. 

Certificatul de calificare profesională este valabil la nivel 
federal 

Absolventul are posibilitatea continuării instruirii la nivel 
superior  

Poate susţine un examen de bacalaureat profesional 
(germana, engleza, matematica si o proba de specialitate), 

care dă dreptul de a urma o universitate tehnică.  
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BACALAUREATUL  
Termenul oficial pentru examenul de maturitate este 

Reifeprüfung 

Documentul primit după finalizarea cu succes a 
examenelor scrise i orale se nume te Maturazeugnis. 

  

La liceu (AHS) examenul este format din 3-4 examene 
scrise, care se sustin in 3-4 dimineti consecutive, de 
obicei in luna mai (Klausurarbeiten, patru-cinci ore 

fiecare) i de trei-patru examene orale, care se sustin în 
aceea i zi (de obicei, în iunie).  
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BACALAUREATUL  
Candidații au posibilitatea de a scrie o lucrare tiințifică 
(Şachbereichsarbeit), care urmează să fie prezentata la 

începutul lunii februarie 

dacă este acceptata, se reduce numărul de examene 
scrise 

lucrarea trebuie să fie sustinuta în examenul oral 
Discipline obligatorii pentru examenul scris sunt limba 
germană i matematica, precum i o limbă străină (de 

obicei engleză, franceză, spaniolă, italiană, latină sau, 
uneori, greaca veche) 

colile cu accent pe tiință pot solicita ca elevii lor să 
sustina un examen scris la biologie sau fizică. 
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BACALAUREATUL  
 

Toate examenele sunt organizate in/de scoala  

 Există un singur examinator extern 

Şormal, există o comisie de examinare formată din 
profesorii unui candidat / examinatori, directorul / 

directoarea i un extern, de obicei, un oficial de rang 
înalt sau directorul unei alte coli.  

Examenele orale au caracter public, dar se incurajeaza 
doar participarea fostilor colegi ai candidatului 
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