Vzdělávání a školení pro cizince
W E S T E R N A U S T R A L I A

Státní kurzy TAFE

TECHNICKÉ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII (TAFE WA)
Per th, Western Australia
Perth je hlavní město největšího australského státu, Western Australia
Západní Austrálie nabízí kontrasty od pobřeží až do lesů, od málo zalidněných pláží až do městských ulic plných života.
•

S rychle rostoucím obyvatelstvem s více než 2 miliónů lidí, Perth je jedním z nejvíce dynamických a prosperujících měst..

•

Perth je moderní, čisté a multikulturní město, s lidmi mnoha rozdílných národností a náboženství žijících harmonicky
icky
pospolu.

•

Západní Austrálie je ve stejné časové zóně jako mnohé asijské oblasti, a jsou zde přímé lety z mnoha hlavních měst v
Asii, Afriky, subkontinentu a zemí Golfského zálivu.

•

Západní Austrálie nabízí více pracovních příležitostí a práci na částečné zaměstnání.

TAFE Western Australia
Studenti, kteří chtějí mít dobrý začátek ve své kariéře doma přicházejí, aby studovali na TAFE Western Australia, což je síť
vyšších odborných škol, které vlastní a spravuje stát. Nabízíme kurzy se zaměřením na zaměstnání, jakož i ty, které vedou
na univerzitu.
Kurzy TAFE učí studenty určitou odbornost. Naše kurzy se stále aktualizují a modernizují jak se neustále mění techologie.
Studenti se nejen vzdělávají, ale získávají důležité pracovní schopnosti. Studium na TAFE připraví studenty na zaměstnání
ve skutečném světě, kde svou odbornost uplatní. Absolventi našich kurzů mohou rychle sehnat práci nebo pokračují ve
svých studiích na univerzitě, kde mohou obdržet pokročilejší umístění.

Výhody studia na TAFE WA
•

TAFE WA je státní zažízení vysoké kvality, s vysokou prestiží.

•

Kurzy se pohybují od krátkodobých až po dlouhodobé.

•

Studenti z různých zemí studují a stýkají se s australskými studenty a vytvářejí mnoho dlouhodobých přátelství.

•

Máme zde 22 TAFE vyšších odborných škol s modernim vybavením. Na každé škole je kancelář pro zahraniční studenty,
ve které se napomáhá studentům s ubytováním, ubytováním v domácím prostředí, obnovením víza a poskytuje se
podpora v denodenním životě.

•

Studenti jsou podporováni ve vývoji a v dosažení plného potenciálu.

Kurzy s osvědčením
Nabízíme k výběru širokou řadu studijních oborů z více než 250 kurzů s pokročilým diplomem, diplomem nebo
vysvědčením z následujících studijních oborů.
•

Aeronautika

•

Pohostinství & hotelový management

•

Výtvarné umění & návrhy

•

Mořské studium

•

Stavebnictví & návrhy

•

Přírodní & environmentální studium

•

Obchod & management

•

Turistika & cestovní ruch

•

Veřejnost & zdravotní služby

•

Živočišné studium

•

Práce na počítači & informační technologie

•

Zahradnictví

•

Stojírenství

•

Řemesla
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Vyšší středoškolské stupně

Angličtina

TAFE nabízí vyšší středoškolské stupně v oborech:

TAFE Západní Austrálie přijme IELTS výsledek 5.5 (což je celková akademická
skupina aniž by byla jednotlivá skupina nižší než 5) nebo výsledek Cambridge
FCE 530 do kurzů pro osvědčení, diplomy, a pokročilé diplomy. Pro kurzy
vyšších středoškolských stupňů je je zapotřebí IELTS s celkovým výsledkem 6
aniž by byl výsledek jednotlivé skupiny méně než 5.5)

•

Vyšší středoškolský stupeň v letectví (Aeronautika)

•

Vyšší středoškolský stupeň v letectví (Management letectví)

•

Vyšší středoškolský stupeň v letectví (Letecká mechanika)

•

Vyšší středoškolský stupeň v obchodu

•

Vyšší středoškolský stupeň v managementu pohostinství

•

Vyšší středoškolský stupeň v síťové technice

Studenti obdrží o 2 roky vyšší postavení pro Murdochovu univerzitu na
bakaláře obchodu

Kurzy angličtiny
Nabízíme též řadu kurzů anglického jazyka:

Studenti mohou též udělat ETI zkoušku anglického jazyka na umístění,
která označí jakou znalost anglického jazyka budou potřebovat předtím než
nastoupí do kurzu TAFE. Podívejte se na webovou stránku ETI ohledně dalších
informací.

Datum náboru
•

Kurzy s osvědčením – nábor se koná dvakrát do roka – únor a červenec

•

Kurzy anglického jazyka – koná se 5 hlavních náborů v roce – leden, únor,
duben, červenec, & říjen. Flexibilní vstup je též možný.

•

Všeobecná angličtina

•

Akademická angličtina

•

Mezinárodní obchodní angličtina

•

IELTS Přípravný kurz

•

IELTS Rychlý přípravný kurz

•

Cambridge kvalifikační anglický test (PET)

Ubytování

•

Cambridge anglický kurz s prvním osvědčením (FCE)

Možnosti ubytování zahrnují:

•

Cambridge anglický kurz s pokročilým osvědčením (CAE)

•

Osvědčení I-IV v psané a mluvené angličtině

•

Osvědčení IV v angličtině pro akademické účely

Poplatky
Prosím zkontrolujte si naší webovou schránku www.eti.edu.au ohledně
podrobností našich kurzů a poplatků nebo se obraťte na Education & Training
Education Agent (jména jsou uvedena na webové stránce).

Univerzitní dráhy
TAFE kurzy jsou praktické a důraz je na výcvik a dovednost. Většina kurzů TAFE je
napojena na university a v mnoha případech obdrží studenti osvobození z předmětů
ze svých studií na TAFE. Více informací jak z TAFE na univerzitu získáte na našich
webových stránkách.

Vstupní požadavky
Kurz s osvědčením

Australský ekvivalent

Osvědčení III/Osvědčení IV

Ročník 10 – 11 (je nutné splnit
podmínky)

Diplom & Pokročilý diplom

Ročník 12

Vyšší středoškolský stupeň

Ročník 12

Popis služeb

Ubytování v
domácím prostředí
starší 18 let

Ubytování v
domácím prostředí

Poplatek za umístění

$200

$200

Převoz z letiště – Perth
centrum

$90

$90

Týdenní ubytování

$235

$245

Svačiny (lehký oběd) do školy
– příplatek za týden

$20

$20

(mladší 18 let)

Více informací získáte na webové stránce Australian Homestay Network:
www.homestaynetwork.org

Chcete-li získat vynikající kvalifikaci, která vám poskytne znalosti pro vaší budoucí kariéru během vašeho pobytu v přívětivém a
vzrušujícím městě – nemusíte hledat dál než je TAFE Western Australia.

Více informací můžete najít na

www.eti.wa.edu.au
Department of
Training & Workforce Development

Level 2, 123 Adelaide Terrace, East Perth, Western Australia 6004, PO BOX 6830, EAST PERTH BC 6892 • Telefon +61 8 9218 2100 • Faksimile +61 8 9218 2160 • Email: study.eti@dtwd.wa.gov.au
Provider Code − 0020G
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