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Hệ thống giáo dục:

Nền giáo dục Thụy Sỹ luôn được coi trọng và đầu tư tối đa. Chính vì vậy, Thụy Sỹ được công
nhận là một trong những đất nước có nền giáo dục tốt nhất thế giới. Đây là một đất nước nổi
tiếng trên thế giới về việc dạy ngoại ngữ và ngành du lịch khách sạn.

Ở Thụy Sỹ, mỗi bang đều chịu trách nhiệm về hệ thống giáo dục của bang mình nên sẽ có sự
khác biệt rõ rệt về phương diện giáo dục giữa các bang. Thụy Sỹ có cả hệ thống trường công và
trường tư, nhưng học sinh phần lớn học tại các trường công. Trường công bao gồm nhà trẻ,
trường tiểu học, trung học, đại học. Hầu hết các bang đều có 1 trường trung học.

Chương trình tiểu học:

Dành cho lứa tuổi từ 7-13 tuổi, kéo dài trong 6 năm

Chương trình trung học cơ sở:

Dành cho lứa tuổi từ 13-16 tuổi, kéo dài trong 3 năm.

Chương trình dạy nghề:
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Dành cho học sinh từ 16 tuổi trở lên.

Sau khi học xong chương trình phổ thông, học sinh có thể chuyển sang hướng học nghề. Thời
gian học là khác nhau tùy theo ngành nghề. Các ngành nghề thì hết sức đa dạng, từ những
nghề làm bằng tay đến các nghề trong văn phòng. Học sinh cũng được thực tập tại các nhà máy
hoặc công công ty. Kết thúc khóa học,
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học sinh có thể tự tin để tìm cho mình một công việc phù hợp hay tiếp tục học lên cao hơn
trong các trường trung học hoặc cao đẳng kỹ thuật.

Chương trình trung học phổ thông:

Dành cho học sinh từ 13 – 19,5 tuổi.

Tất cả các trường cấp 3 có thời gian học là 4,5 năm. Sau khi tốt nghiệp hoc sinh sẽ lấy được
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bằng do liên bang cấp.

Chương trình đại học:

Dành cho học sinh từ 19 tuổi trở lên.

Sau khi học xong chương trình phổ thông, học sinh sẽ được liên bang cấp bằng. Khi có bằng
này thì học sinh có thể tiếp tục học lên chương trình đại học. Thời gian học tại các trường đại
học thường kéo dài 4 năm.

Sau khi học xong chương trình đại học tại Thụy Sỹ chắc chắn bạn sẽ có được những kỹ năng và
kinh nghiệm để xin được một việc làm như mong muốn.

Chương trình sau đại học:

Sau khi tốt nghiệp đại học nếu bạn muốn tiếp tục học lên chương trình thạc sỹ thì bạn chỉ cần
mất 1 năm để lấy được bằng thạc sỹ. Sau khi có bằng thạc sĩ thì bạn chỉ cần học thêm 1 năm
nữa là bạn có thể lấy bằng tiến sĩ.
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