
O País 
 
A Alemanha encontra-se na parte central do continente 
Europeu fazendo fronteira com a Bélgica, Dinamarca, Polô-
nia, Suíça, Áustria, República Checa, França, Luxemburgo, 
e países Baixos. Além disso, a Alemanha faz parte de inú-
meras instituições internacionais, dentre elas a Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), o Grupo dos 
Oito (G8), o Grupo do Vinte (G20) e da Organização Mundi-
al do Comércio (OMC). 
 
Alemanha e a Educação 
 
A Alemanha é vista como líder em qualidade de ensino, 
pois 99% dos jovens de 15 anos ou mais sabem ler e escre-
ver, além do mais essa qualidade é fiscalizada no interior de 
cada Estado Federal de modo independente. As universida-
des da Alemanha, possuem reconhecimento mundial, a 
Classificação Académica das Universidades Mundiais 
(ARWU), por exemplo, reconheceu que dentre centenas  de 
universidades de todo o mundo que se destacam, 6 são 
alemãs e dentre as 200 melhores 18 são do país alemão. 
Essa universidades são predominantemente públicas, mas 
que recebem de cada aluno um determinado valor por se-
mestre. Com isso, a educação alemã estende-se à maior 
parte da população, facilitando que os cidadãos da Alema-
nha consigam concluir seus estudos. 
 
Alemanha, a inovação e a internacionalização da educa-
ção 
 
O intercâmbio tem sido presente na cultura alemã, devido 
a isso 80 mil alunos das universidades da Alemanha inscre-
vem-se em universidades fora de seu país, dentre esse, os 
escolhidos com mais frequência pelos universitários são a 
Áustria, Estado Unidos, Inglaterra e Suíça. Além disso, o 
governo da Alemanha auxilia para isso ao disponibilizar 
bolças para os estudantes que almejam estudar no exterior. 
Tais programas são executados pelo governo ou através da 
cooperação entre eles e fundações governamentais para 

gerar esse intercâmbio e quaisquer estudante universitário 
que deseja ir para fora de seu país para estudar deve procu-
rar os Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, a outros 
locais para saber mais sobre isso ou em bancos de dados. 
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