Tem interesse em estudar na Áustria?
A Áustria é um país pequeno com uma grande diversidade. Debido ao seu rico passado e
presente cultural, aprecia-se a Áustria em todo o mundo. A paisagem variada é
fundamental para o turismo. É por isso que existe um grande número de atrações turísticas
como, no inverno, estações de esqui e, no verão, lagos maravilhosos para fazer desporto
aquático ou montanhas encantadoras para fazer caminhadas ou escalada.
Outros motivos a favor de uma estada na Áustria são a grande segurança social,
a estabilidade económica e a hospitalidade dos austríacos e austríacas.
O ensino superior da Áustria oferece um amplo leque de opções e formações de excelente
qualidade. Por tanto, o país pode considerar-se um lugar ideal para estudar e viver.
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Instituições de ensino superior







13 universidades
6 universidades de arte
3 universidades de medicina
12 universidades privadas
21 universidades de ciências
aplicadas
14 universidades de pedagogia

Encontre o seu programa de estudos e
a sua futura universidade na Áustria
Esta base de dados permite-lhe procurar
diferentes programas de estudos na Áustria:
 Segundo a disciplina
 Segundo o lugar
 Segundo o nível de estudos
 Segundo o tipo da universidade (universidade ou universidade de ciências
aplicadas)
 Programas de estudos internacionais na Áustria
 Escolhe entre diferentes programas de estudos ministrados em língua inglesa

Bolsas de estudo e ajudas financeiras
Encontre diferentes bolsas de estudos e ajudas
financeiras através da nossa base de dados disponível
nas línguas alemã e inglesa: www.grants.at.

Estudantes internacionais na Áustria
Internacionalização nas instituições de ensino superior da Áustria
É de grande importância para nós promover a
mobilidade académica e a internacionalização do ensino
superior.
Os numerosos programas de estudos internacionais
oferecidos pelas institiuções de ensino superior da
Áustria, bem como a alta percentagem de estudantes
internacionais (25 %) confirmam este facto.

