Nemzetközi képzés és oktatás
N y u g a t - A u s z t r á l i a
TAFE ÁLLAMI OKTATÁS
TECHNICAL & FURTHER GOVERNMENT EDUCATION IN WESTERN AUSTRALIA
Per th, Nyugat-Ausztrália
Perth Ausztrália legnagyobb államának, Nyugat-Ausztráliának a fővárosa.
Nyugat Ausztrália szélsőségekben gazdag tájai várják Önt az óceán partján, dús erdőkben és élettel lüktető utcákon.
•

A több mint 2 milliós, rohamosan növekvő lakosságú Perth Ausztrália egyik legdinamikusabb és leggazdagabb városa.

•

Perth modern, tiszta és multikulturális város ahol sokféle nemzetiséget és vallást képviselő ember él együtt
harmonikusan.

•

Nyugat-Ausztrália és számos ázsiai ország időzónája közös. Közvetlen repülőjárat indul ide Ázsia, Afrika, India és a
Gulf-öböl államainak fővárosaiból.

•

Nyugat-Ausztráliában bőségesen talál alkalmat munkahelyi gyakorlatra és részmunkaidős munkára.

TAFE WA
Akik jól akarják indítani szakmai pályafutásukat, azok a nyugat-ausztrál állami tulajdonú és irányítású TAFE intézményhálózatba jelentkeznek, ahol munkaadók igényeire épített és egyetemen folytatható tanfolyamok vannak.
Egy TAFE tanfolyam konkrét tudást nyújt. Kurzusainkat a folytonos technológiai változásokkal lépést tartva állandóan
újítjuk és modernizáljuk. Nemcsak kiváló ismeretanyagot adunk át, hanem megtanítjuk az ugyanúgy fontos gyakorlati
fogásokat is. A TAFE –en a valós világ tényleges munkahelyeire készítjük fel hallgatóinkat. Tanfolyamaink elvégzése után
gyorsan kapnak állást vagy egyetemen folytathatják tanulmányaikat, elsőbbséggel.

A TAFE WA előnyei
•

A TAFE WA magas színvonalú, elismert állami intézményrendszer.

•

A tanfolyamok különböző hosszúságúak.

•

A külföldi és az ausztrál hallgatók együtt tanulnak és szórakoznak - számos életre szóló barátság alakul így ki.

•

A modern felszereltségű TAFE intézetek száma 22. Mindegyikben működik külön iroda a külföldi hallgatók számára
ahol segítenek szállást, albérletet találni, intézni a vízum megújítását és a mindennapok ügyes-bajos dolgait.

•

Hallgatóinkat bátorítjuk hogy a maguk teljességében fejlesszék képességeiket.

Szakmai tanfolyamok
Tanfolyamok széles skálája áll rendelkezésre, 250 magas szintű okleveles (Advanced Diploma), okleveles (Diploma) vagy
vizsga-bizonyítványos (Certificate) kurzus az alábbi területeken:
•

Repülés, légi közlekedés

•

Vendéglátóipar és szállodavezetés

•

Képzőművészet és dizájn

•

Tengerészeti tanulmányok

•

Építés és tervezés

•

Környezetismereti tudományok

•

Közgazdaságtan és menedzsment

•

Idegenforgalom és turizmus

•

Közösségi és egészségügyi szolgáltatás

•

Zoológia

•

Számítástechnika és informatika

•

Kertészet

•

Mérnöki ismeretek

• Szakmák
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Főiskolai oklevél

Beiratkozási követelmények

TAFE főiskolai oklevél ajánlata:
•

Repüléstechnika – légi közlekedés (Aeronautics)

•

Repülés – légiközlekedési vezető (Aviation Management)

•

Repüléstechnika – műszaki karbantartás (Maintenance Engineering)

•

Közgazdász oklevél (Business Degree)

•

Idegenforgalmi üzletvezető (Hospitality Management)

•

Hálózati technológusi oklevél

Szakmai tanfolyam:

ausztrál megfelelője

III. / IV.fokozatú bizonyítvány
(Certificate)

10. -11. osztály (megkötésekkel)

Oklevél (Diploma és Advanced
Diploma)

12. osztály

Főiskolai oklevél

12. osztály

Angol

Hallgatóinknak 2 évet beszámítanak a Murdoch egyetem kereskedelmi “BC”
diplomájához.

Angol nyelvtanfolyamok
Angol nyelvtanfolyamokat is ajánlunk, széles választékban:

Bizonyítvány, oklevél és magas szintű oklevél megszerzésére irányuló
kurzushoz a TAFE Western Australia követelménye 5.5 IELTS pont (academic
– össz-sáv, ahol egy sáv sincs 5 alatt) vagy 530 TOEFL pont, vagy Cambridge
FCE. Főiskolai okleveles tanfolyamhoz IELTS 6 pont szükséges és egy sáv sem
lehet 5.5 alatt.

•

Általános angol nyelvtanfolyam

•

Angol nyelv egyetemi tanulmányokhoz

•

Nemzetközi üzleti angol

•

IELTS előkészítő tanfolyam

•

IELTS Ready vizsgára felkészítő tanfolyam

•

Cambridge PET vizsga (alapfok)

•

Angol tanfolyam Cambridge FCE vizsgához (középfok)

•

Cambridge CAE vizsga (felsőfok)

Tandíjak

•

Angol írásos és szóbeli nyelvvizsga, I-IV fokozat (Certificate I-IV)

•

Angol nyelv egyetemi tanulmányokhoz, IV. fokozat (Certificate IV)

Látogassa meg a www.eti.wa.edu.au oldalat ahol megtalálja tanfolyamaink
részletes leírását a díjakkal együtt, vagy lépjen kapcsolatba egy ügynökkel
(Education & Training International Agent): nevek a weboldalon.

A tanulók letehetik az ETI szintfelmérő tesztvizsgát is, amely jelzi mennyi
nyelvtanulásra lesz még szükségük a TAFE tanfolyam megkezdése előtt.
Bővebb információért látogassa meg az ETI honlapját.

Felvételi időpontok

Főiskolai okleveles (Associate Degree) kurzusok,
egyetemi továbbtanuláshoz
A TAFE tanfolyamok gyakolati jellegűek: a képességek elsajátításán van a hangsúly.
A legtöbb TAFE tanfolyamot lehet egyetemi szinten folytatni ahol sok esetben
beszámítják a TAFE végzettséget, felmentéssel. Bővebb információ TAFE to
University címen a honlapunkon.

•

A szakmai tanfolyamokra évente kétszer van felvétel: februárban és
júliusban

•

Az angol nyelvtanfolyamokra évente 5 –ször van beiratkozás: január,
február, április, július és október. Flexibilis felvétel is lehetséges.

Szállás
Szálláslehetőségek:
Szolgáltatás megnevezése

Családnál 18 éven
felüli

Elhelyezés családnál

Szolgáltatás megnevezése

$200

$180

Repülőtér - Perth város
szállítás

$90

$90

1 heti elhelyezés

$235

$245

Iskolai ebédcsomag – heti
plusz

$20

$20

(18 éven alul)

Bővebb tajékoztatás az ausztrál családi vendéglátó szervezet internetes
oldalán:
www.homestaynetwork.org

Ha úgy kíván megszerezni egy kiemelkedően jó végzettséget hogy a jövendő pályájához szükséges
gyakorlati készségeit egy barátságos, izgalmas városban szerzi meg, akkor a TAFE WA-ben a helye!

További információ a www.eti.wa.edu oldalon.

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 • Fax: +61 8 9218 2160 • E-mail: study.eti@dtwd.wa.gov.au
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