Školstvo a vzdelávanie pre
zahraničných študentov
Západná Austrália (WA)

TAFE GOVERNMENT TRAINING
Inštitút technického a ďalšieho vzdelávania v Západnej Austrálii (TAFE WA)
Per th, Západná Austrália
Západná Austrália je krajina kontrastov, nájdete v nej všetko, od morského pobrežia až po lesy, od ľudoprázdnych pláží až
po mestské ulice plné života.
•

Perth, ktorý má vyše dvoch miliónov obyvateľov a populácia tu stále rastie, je jedno z najdynamickejších a
najprosperujúcejších veľkomiest v Austrálii.

•

Perth je moderné, čisté a multikulturálne veľkomesto, kde vedľa seba harmonicky spolužijú ľudia mnohých rozličných
nýc
národností a náboženstiev.

•

Západná Austrália je v tom istom časovom pásme ako sú mnohé ázijské krajiny a má priame letecké spojenie s
početnými hlavnými mestami Ázie, Afriky, Indického poloostrova a Golfských štátov.

•

Západná Austrália ponúka viaceré pracovné príležitosti a prácu na čiastočný úväzok.

TAFE Západná Austrália
Študenti, ktorí chcú dobre začať svoju profesionálnu kariéru, prídu študovať na TAFE v Západnej Austrálii, ktorú tvorí sieť
štátnych a štátom aj riadených inštitútov. Poskytujeme učňovské vzdelávanie, zamerané na získanie zamestnania, ako aj
prípravu na univerzitné štúdium.
Štúdium na TAFE vyučí študentov v určitom remesle. Študijné programy sú vždy upravované a modernizované podľa toho,
ako sa vyvíja technológia. Študenti získajú nielen kvalitné vzdelanie, ale aj dôležité pracovné zručnosti a skúsenosti.
Štúdium na TAFE pripraví študentov na zamestnanie v reálnom svete, kde môžu tieto schopnosti využiť. Absolventi našich
kurzov obyčajne rýchlo nájdu zamestnanie, alebo môžu pokračovať v štúdiu na univerzite, kde dostanú za predchádzajúce
ukončené štúdium kredit.

Výhody štúdia na TAFE WA
•

TAFE WA sú vysoko kvalitné, uznávané štátne inštitúty.

•

Kurzy sú od krátkodobých až po dlhodobé

•

Zahraniční študenti sa stýkajú a študujú spolu s austrálskymi študentmi a uzavierajú mnohé dlhodobé priateľstvá.

•

Máme tu 22 moderne zariadených TAFE inštitútov, v každom z nich je úrad pre zahraničných študentov, ktorý im
pomôže nájsť ubytovanie, zorganizuje pobyt v rodinách, predĺži víza a pomôže s každodennými starosťami.

•

Študentov povzbudzujeme, aby sa vyvíjali a dosiahli svoj plný potenciál.

Učňovské kurzy
Štúdium poskytujeme vo veľkom počte študijných odborov, a máme vyše 250 kurzov, ukončením ktorých získate Advanced
Diploma, Diploma alebo Certificate, a to v nasledujúcich študijných odboroch:
•

Aeronautika

•

Spoločenské stravovanie a hotelový manažment

•

Výtvarné umenie a dizajn

•

Námornícke štúdium

•

Staviteľstvo a dizajn

•

Štúdium vied a ochrany okolitého prostredia

•

Biznis a manažment

•

Turistika a cestovný ruch

•

Spoločenské a zdravotné služby

•

Ošetrovanie zvierat / Štúdium zoológie

•

Počítačová a informačná technika

•

Záhradníctvo / Hortikultúra

•

Strojárstvo

• Remeslá
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Vyššie odborné štúdium

Požiadavky na prijatie na štúdium

TAFE ponúka nasledovné vyššie odborné štúdium:

Učňovský kurz

Austrálsky ekvivalent

•

Associate Degree v letectve (Diplomovaný špecialista v Aeronautike)

Certifikát III/Certifikát IV

•

Associate Degree v letectve (Diplomovaný špecialista v leteckom
manažmente)

Ukončený 10. – 11. ročník vzdelávania
(za určitých podmienok)

•

Diploma (Výučný list) & Advanced Maturita
Diploma (Vyšší výučný list)

Associate Degree v letectve (Diplomovaný špecialista v údržbárskom
inžinierstve)

•

Associate Degree v biznise (Diplomovaný špecialista v biznise)

•

Associate Degree v hotelovom manažmente (Diplomovaný špecialista v
hotelovom manažmente)

•

Associate Degree v technológii sietí (Diplomovaný špecialista v
technológii sietí)

Študenti získajú kredity za 2 roky pri zápise na štúdium Bakalára obchodných
činností (Bachelor of Commerce) na Murdoch Univerzity.

Associate Degree

Maturita

Angličtina
TAFE Western Australia akceptuje študentov, ktorí dosiahli skóre 5,5 na IELTS
(akademická angličtina – priemerná hodnota s tým, že žiadna časť nie je
menej ako 5) alebo ktorí dosiahli skóre 530 na TOEFL alebo majú Cambridge
FCE (Certifikát 1. stupňa) na štúdium, ktoré vedie k Certificate, Diploma alebo
Advanced Diploma. Na štúdium vedúce k Associate Degree je potrebné skóre 6
na IELTS s tým, že žiadna časť nie je menej ako 5,5.

Taktiež poskytujeme množstvo kurzov anglického jazyka:

Študenti môžu absolvovať ETI test na zistenie úrovne ich angličtiny, ktorým
získajú prehľad o tom, aký kurz angličtiny musia absolvovať pred prijatím na
štúdium na TAFE. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke ETI.

•

Všeobecná angličtina

Dátum nástupu

•

Akademická angličtina

•

Učňovské kurzy- začínajú dvakrát do roka – vo februári a v júli

•

International Business English

•

•

Prípravný kurz na IELTS

Kurzy angličtiny začínajú 5 krát do roka - v januári, februári, apríli, júli a v
októbri, ale je možné začať aj mimo týchto dátumov.

•

Pokročilý prípravný kurz na IELTS

•

Majstrovská trieda IELTS

•

Cambridge predbežný test angličtiny (PET)

•

Cambridge kurz – Certifikát 1. stupňa v angličtine (FCE)

•

Cambridge kurz - Certifikát v pokročilej angličtine (CAE)

Ubytovanie

•

Certifikát 1. až 4. stupňa v hovorovej a písomnej angličtine

Možnosti ubytovania sú nasledovné:

•

Certifikát 4. stupňa v angličtine na akademické účely

Kurzy angličtiny

Poplatky
Podrobnosti o našom štúdiu a o poplatkoch sú uvedené na webovej stránke
www.eti.wa.edu.au alebo sa obráťte na agenta pre zahraničné štúdium
(Education & Training International Education Agent), ktorých mená sú
uvedené tiež na našej webovej stránke.

Popis služby

Pobyt v rodine
- študent starší ako
18 rokov

(Študent mladší ako
18 rokov)

Poplatok za umiestnenie

$200.00

$200.00

Letištný transfer v rámci
metropolitnej oblasti Perthu

$90.00

$90.00

Nájomné za 1 týždeň
ubytovania

$235.00

$245.00

Obedy počas školských dní –
extra týždenne

$20.00

$20.00

Univerzitné prípravné kurzy
Štúdium na TAFE je praktické a zabezpečuje vyučenie v určitom odbore. Po ukončení
väčšiny TAFE kurzov možno pokračovať v štúdiu na univerzite a v mnohých prípadoch
študenti dostanú kredity za ukončené štúdium na TAFE. Viac informácií najdete na
našej webovej stránke, pozri TAFE to University.

Pobyt v rodine

Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke www.eti.wa.edu.au

Ak máte záujem získať vynikajúcu kvalifikáciu, ktorá vám zabezpečí zručnosť a schopnosti potrebné pre vaše budúce povolanie,
a žiť pritom v priateľskom a vzrušujúcom meste – nehľadajte ďalej, ale prídite na TAFE Western Australia.

Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke

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 • Telefón +61 8 9218 2100 • Fax +61 8 9218 2160 • Email: study.eti@dtwd.wa.gov.au
Provider Code − 0020G
SLOVAK

