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SZKOLENIE PAŃSTWOWE W TAFE
TECHNICZNE I DALSZE SZKOLNICTWO W ZACHODNIEJ AUSTRALII (TAFE WA)
Per th, Australia Zachodnia
Australia Zachodnia oferuje liczne kontrasty: od wybrzeża po lasy, od niezatłoczonych plaż po tętniące życiem ulice miast.
•

Perth, jedno z najbardziej dynamicznych i bogatych miast Australii, o gwałtownie rosnącej ludności – obecnie już ponad 2
miliony.

•

Perth jest nowoczesnym, czystym i wielokulturowym miastem ludzi wielu różnych narodowości i religii, mieszkających
ącyc
razem w harmonii.

•

Australia Zachodnia leży w tej samej strefie czasowej, co wiele azjatyckich rejonów, z bezpośrednimi lotami z wielu
stolic Azji, Afryki, subkontynentu oraz państw Zatoki Perskiej

•

Australia Zachodnia oferuje więcej możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego i pracy w niepełnym wymiarze
godzin.

TAFE Western Australia
Studentom, którym zależy na dobrej pracy zawodowej, przyjeżdżają i podejmują studia na TAFE Western Australia, który
należy do sieci uczelni państwowych. Oferujemy zarówno kursy zawodowe, jak i studia uniwersyteckie.
Kursy TAFE uczą studentów określonych umiejętności. Nasze kursy są stale aktualizowane i unowocześniane w związku
z ciągłym postępem technologicznym. Studenci są nie tylko dobrze edukowani, ale również szkoleni w ważnych
umiejętnościach zawodowych. Studiowanie na TAFE przygotowuje studentów do pracy w prawdziwym świecie, gdzie
wykorzystają swoje umiejętności. Absolwenci naszych kursów mogą szybko dostać pracę lub kontynuować naukę na
uniwersytecie, gdzie mają łatwiejszy start.

Korzyści ze studiowania na TAFE WA
•

TAFE WA są wysokiej klasy instytucjami państwowymi o ugruntowanej pozycji.

•

Zakres kursów waha się od krótkich do długoterminowych.

•

Studenci zagraniczni studiują i mieszają się ze studentami australijskimi oraz nawiązują wiele długotrwałych
przyjaźni.

•

W TAFE mieszczą się 22 nowoczesne obiekty naukowe. W każdej ze szkół znajdują się biura dla studentów
zagranicznych świadczących pomoc w znalezieniu zakwaterowania – również przy rodzinie –, w przedłużaniu wizy i
w sprawach codziennych.

•

Studenci otrzymują zachętę do rozwijania i osiągania swojego pełnego potencjału.

Kursy dyplomowe
Oferujemy do wyboru szeroki zakres kierunków nauki w postaci ponad 250 kursów podyplomowych, dyplomowych i
zawodowych w następujących dziedzinach:
•

Aeronautyka

•

Informatyka

•

Sztuka i Projektowanie

•

Inżynieria

•

Budowa i Projektowanie

•

Hotelarstwo i Zarządzanie Hotelami

•

Handel i Zarządzanie

•

Studia Morskie

•

Usługi Środowiskowe i Zdrowotne

•

Nauki Ścisłe i Przyrodnicze
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•

Turystyka i Podróżnictwo

Kursy

•

Nauka o Zwierzętach

•

Ogrodnictwo

•

Rzemiosło

TAFE Western Australia akceptuje wynik IELTS 5,5 (akademicki – ogólny
przedział, w którym żaden indywidualny przedział nie może być niższy niż
5) lub wynik TOEFL 530 albo Cambridge FCE dla kursów stopni: świadectwo,
dyplom i dyplom zaawansowany. Dla świadectw pomaturalnych wymagany
jest wynik IELTS 6, w którym żaden indywidualny przedział nie może być
niższy niż 5,5.

Świadectwa pomaturalne
TAFE oferuje następujące świadectwa pomaturalne:
•

Świadectwo Pomaturalne w Lotnictwie (Aeronautyka)

•

Świadectwo Pomaturalne w Lotnictwie (Zarządzanie Lotnicze)

•

Świadectwo Pomaturalne w Lotnictwie (Inżynieria Konserwacji)

•

Świadectwo Pomaturalne w Handlu

•

Świadectwo Pomaturalne w Zarządzaniu Hotelarskim

•

Świadectwo Pomaturalne w Technologii Sieciowej

Studenci otrzymują 2 lata zaliczenia kursu licencjackiego na Murdoch University.

Kursy angielskiego

Studenci mogą również przystąpić do ETI, tj. testu wskazującego, jak wiele
angielskiego brakuje im do przyjęcia na kurs TAFE. Prosimy odwiedzić stronę
internetową ETI w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji.

Daty naboru
•

Kursy dyplomowe – nabór odbywa się dwa razy w roku: w lutym i w
lipcu

•

Kursy języka angielskiego – nabór odbywa się 5 razy w roku: w styczniu,
lutym, kwietniu, lipcu i październiku. Istnieje również możliwość zapisów w
międzyczasie.

Opłaty

Oferujemy również szeroki zakres kursów angielskiego:
•

Ogólny Angielski

•

Akademicki Angielski

•

Angielski w Handlu Międzynarodowym

Szczegóły dotyczące kursów i opłat można sprawdzić na stronie internetowej
www.eti.wa.edu.au lub skontaktować się z Education & Training International
Education Agent – Agent ds. Szkolnictwa i Kształcenia Studentów
Zagranicznych (nazwy podane na stronie internetowej).

•

IELTS Kurs Przygotowawczy

Zakwaterowanie

•

IELTS Gotowy Kurs Przygotowawczy

Opcje dotyczące zakwaterowania obejmują:

•

Wstępny Test z Angielskiego Cambridge (PET)

•

Świadectwo Kursu Angielskiego Cambridge Pierwszego Stopnia (FCE)

•

Świadectwo Kursu Angielskiego Cambridge Stopnia Zaawansowanego
(FCE)

•
•

Opis usługi

Stancja (powyżej
18 lat)

Stancja
(poniżej 18 lat)

Opłata za znalezienie
zakwaterowania

$200

$200

Świadectwa I-IV Języka Angielskiego w Mowie i Piśmie

Przejazd z lotniska do Perth

$90

$90

Świadectwa IV Języka Angielskiego w Celach Akademickich

1-tygodniowe
zakwaterowanie

$235

$245

Lunche w dni szkolne –
dodatkowy koszt tygodniowy.

$20

$20

Drogi uniwersyteckie
Kursy TAFE mają charakter praktyczny z naciskiem na szkolenie i umiejętności.
Większość kursów TAFE przekłada się na przedmioty uniwersyteckie i w wielu
wypadkach studenci otrzymują zaliczenia za ich naukę na TAFE. Więcej informacji
znaleźć można na naszej stronie internetowej pod „TAFE to University”.

Wymogi zapisów
Kurs dyplomowy

Ekwiwalent australijski

wiadectwo III/Świadectwo IV

Rok 10 – 11 (obowiązują warunki)

Dyplom i Dyplom Zaawansowany

Rok 12

wiadectwo Pomaturalne

Rok 12

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej australijskiej sieci
stancji: www.homestaynetwork.org

Jeżeli chcesz zdobyć doskonałe kwalifikacje, które dostarczą ci umiejętności potrzebnych w twojej przyszłej pracy zawodowej –
mieszkając równocześnie w miłym i zachwycającym mieście – nie szukaj poza TAFE Western Australia.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej
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