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Z przyjemnością przedstawiamy Wam pomysł na wielką Australijską przygodę. W Down
Under czekają na Was fascynujące możliwości edukacyjne i zawodowe, nowe doświadczenia
i fantastyczni ludzie. Niezależnie od tego, na jakim etapie życia jesteś - odpowiedzią jest
Australia.
Mamy nadzieję, że w naszej ofercie odnajdziesz możliwości dla siebie. Miłego czytania.

Piotr Ferenc
Piotr Ferenc / CEO, RMA

Pomysły na inwestycję edukacyjną.
Przedstawione kursy i studia zostały wybrane przez naszych konsultantów
jako przykładowe, warte zainteresowania inwestycje. Jeśli interesują Cię inne
opcje i lokalizacje sprawdź naszą ofertę na stronie https://australianstudycenter.
com.au/ lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością przygotujemy indywidualną
ofertę dla Ciebie.
W całym procesie aplikacyjnym możesz liczyć na naszą pomoc. Szkolimy do
rozmowy kwalifikacyjnej, pomagamy w przygotowaniu resume. Odbierzemy
Cię z lotniska i pomożemy w znalezieniu zakwaterowania.
Jaką ofertę ma Australia dla studentów w czasach dystansu fizycznego i
zamkniętych granic?

Kursy języka angielskiego

Kursy branżowe

Wyższa edukacja
iuniwersytety

Dla dzieci - szkoła
podstawowa i średnia

W ostatnich miesiącach coraz więcej studentów decyduje się na naukę
online. Technologia umożliwia aktywny udział studentów z Europy w lekcjach
prowadzonych „na żywo” w kampusach w całej Australii. Bez wychodzenia z
domu. Bardzo popularne są kursy wieczorne czasu australijskiego (w Polsce
są wówczas godziny poranne).
Studenci, którzy chcą zdobyć kwalifikacje na uczelniach australijskich mogą też
studiować online na australijskich uczelniach. Większość szkół oferuje kursy
zawodowe i studia z możliwością kontynuacji w kampusie po otwarciu granic
(opcja z wizą studencką i wizą po studiach umożliwiającą pracę), wiele uczelni
oferuje również kursy w 100% online bez potrzeby zakupu wizy.

Pomysł na inwestycję z Polski !
Już od AU$245 tygodniowo (ok 30 PLN za
godzinę!) kosztuje 20 godzin nauki online
w jednej z najlepszych szkół językowych
w Australii. Zajęcia zaczynają się od ok. 9:00
rano (PL) i prowadzone są „na żywo”, w grupie
ze studentami z kampusu. Szkoła ma świetne
opinie i zdawalność egzaminów Cambridge
/IELTS na poziomie 95%. Kurs językowy
w Australii będzie też świetnie wyglądać
w woim CV. Nie czekaj! Zajęcia zaczynają się
w każdy poniedziałek!
Jeśli planujesz migrację do Australii sprawdź
już dziś czy ucząc się z Polski możesz uzyskać
rozpoznanie zawodowe lub podnieść poziom
znajomości języka tak, aby w przyszłości
otrzymać wizę umożliwiającą stały pobyt
wAustralii.

GENERAL ENGLISH
(GE)

ENGLISH FOR SPECIFIC
PURPOSES (ESP)

Kurs, na którym nauczysz się języka na
poziomie potrzebnym do codziennej
skutecznej komunikacji, podróżowania,
nawiązywania znajomości.

ENGLISH FOR
ACADEMIC PURPOSES
(EAP)
English for Academic Purposes (EAP) kursy przygotowujące do podjęcia wyższej
anglojęzycznej edukacji, studiowania na
uniwersytecie, uczelni zawodowej.

Kursy przygotowujące do użycia
angielskiego w specyficznej sytuacji
zawodowej, branżowej (kursy dla biznesu,
lekarzy, nauczycieli, branży turystycznej,
hotelarskiej, gastronomicznej, handlu),
często połączone ze stażem i praktykami.

Australia to przygoda. Przygoda która budzi duszę i sprawia, że sięgamy

po więcej,
która rozpala w naszych sercach ogień i przynosi spokój w naszych umysłach. I to

Nie ma lepszego sposobu na naukę języka niż zanurzenie się w anglojęzyczne
środowisko i kulturę. Postępy są nieporównywalne do nauki w Polsce. Szkoły
języka angielskiego w Australii są bardzo dobre. Dlaczego?

EXAMINATION
PREPARATION
IELTS, TOEFL, TOEIC, OTE, Cambridge
(FCE, CAE, CPE) - kursy ukierunkowane na
przygotowanie uczestników do egzaminów.
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intensywne kursy angielskiego w pełnym
wymiarze godzin, przeznaczone dla
zagranicznych studentów, którzy wymagają
szkolenia z języka angielskiego przed
rozpoczęciem studiów w Australii.

właśnie mamy nadzieję Ci dać!
KURSY JĘZYKOWE

Ponieważ uzyskanie zgody na nauczanie wymaga przejścia przez wiele
testów jakościowych, aby spełnić wysokie standardy wymagane przez
rząd Australii. Wpis o ukończonym kursie językowym w Australii będzie też
świetnie wyglądać w Twoim CV! Nauka w Australii jest nie tylko ekscytującym
doświadczeniem, niezapomnianym przeżyciem, ale i dobrą inwestycją w
Twoją przyszłość.
Kursy językowe są prowadzone zarówno przez prywatne szkoły jak i
uczelnie, oferowane są na wszystkich poziomach, od początkującego do
zaawansowanego, zapisy prowadzone są przez cały rok, a zajęcia bardzo
często rozpoczynają się w każdy poniedziałek. Również, co tydzień szkoły
prowadzą egzaminy alokujące na odpowiedni poziom kursów. Studenci

ENGLISH LANGUAGE
INTENSIVE COURSES
FOR OVERSEAS
STUDENTS (ELICOS)

mogą zazwyczaj wybrać pomiędzy zajęciami porannymi i popołudniowymi,
3 do 5 razy w tygodniu, z jednym dniem przeznaczonym na samodzielne
dokształcanie lub warsztaty dedykowane rozwijaniu umiejętności
konwersacyjnych w języku angielskim. Edukację można rozpocząć od nauki
języka angielskiego ogólnego i kontynuować na specjalistycznych kursach
językowych.
Na co warto zwrócić uwagę?
Wybierając szkołę przed wszystkim musisz określić cel jakiemu ma służyć
kurs. Jeśli chcesz przygotować się do egzaminu, upewnimy się dla Ciebie, że
na zajęciach będziesz ćwiczyć praktyczne umiejętność zdawania egzaminu
i że w ramach kursu będziesz otrzymywać regularne informacje zwrotne o
swoich postępach.
Przekażemy Ci informacje o maksymalnej ilości osób w grupie, do której
chcesz się zapisać, sprawdzimy czy szkoła oferuje bezpłatne dodatkowe
warsztaty doszkalające i jakie ma opinie od studentów.

ENGLISH IN ACTION &
STUDY TOURS
Angielski nauczany w połączeniu z
aktywnościami sportowymi, turystycznymi,
kulturalnymi, towarzyskimi. Opcja idealna
na wakacje lub dla osób, które jednocześnie
chcą uczestniczyć w szkoleniach
zawodowych.
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CAMBRIDGE ENGLISH

Your voice



GENERAL ENGLISH

General


Worldwide

IELTS PREPARATION

KURSY JĘZYKOWE

Dlaczego warto zainwestowac w nauke angielskiego?
Angielski to język ojczysty 527 mln ludzi, jest pierwszym i głównym językiem dla mieszkańców aż 101 państw. Znajomość
angielskiego jest opłacalna!
Korzyści finansowe i zawodowe: wyższe wynagrodzenia, dostęp do międzynarodowego rynku pracy, nowe możliwości
rozwoju zawodowego.
Dostęp do informacji: możliwość korzystania z wiarygodnych i najbardziej aktualnych publikacji i newsów, możliwość
edukacji i rozwoju na bazie najnowszych i najciekawszych opracowań i materiałów.
Swobodne podróżowanie i otwarcie na inną kulturę: możliwość czytania książek w oryginale, oglądania filmów
bez dubbingu i rozumienie słów piosenek z radia, bezstresowe podróżowanie, nowe znajomości i przyjemność z
komunikowania się w języku angielskim.



BUSINESS
ENGLISH





Sunny side

Levels

Progress

TOFEL, PERSON
PREPARATION
ENGLISH FOR
ACADEMIC
PURPOSES
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Angielski na wakacje i nie tylko !

Angielski i praktyki
POLECAMY: Discover English

310000

AU$

Melbourne Victoria
6 miesięcy

Angielski i surfing

Angielski na każdym poziomie

POLECAMY: Lexis English

POLECAMY: Navitas

AU$

790

KURS ANGIELSKIEGO POŁĄCZONY Z
PRAKTYKAMI W HOTELU
Praktyki w hotelu (internship) dają możliwość płatnego doświadczenia
zawodowego w 4 lub 5 *** hotelach lub kurortach w Australii.

00 / WEEK

Queensland

WAKACYJNY KURS ANGIELSKIEGO
POŁĄCZONY Z ZAJĘCIAMI Z SURFINGU
Dostępne terminy – zajęcia zaczynają się w każdy poniedziałek
Cena: 1 tydzień AU$790,
2 tygodnie- AU$1390,
4 tygodnie- AU2750
Cena pakietu zawiera:
•Angielski ogólny part-time
•Transfery między szkołą a plażą
•Sprzęt do surfowania
•Dwugodzinne lekcje surfingu, cztery popołudnia w tygodniu

JUŻ OD AU$
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/GODZINĘ

w każdym stanie

WAKACYJNY KURS ANGIELSKIEGO
NA KAŻDYM POZIOMIE
Dostępne terminy – zajęcia zaczynają się w każdy poniedziałek
Cena: $AU180- $AU400
Cena zawiera: kurs języka angielskiego na dowolnym poziomie,
od kursów ogólnych do przygotowujących do egzaminu, 20
godzin tygodniowo. Cena nie zawiera kosztów materiałów i
opłat aplikacyjnych.
Cena jest zróżnicowana ze względu na rodzaj szkoły, lokalizację
i program kursu. Ceny mogą też zmienić się w przypadku
okresowych promocji i dłuższych kursów.

Po kursie językowym będziesz mieć okazję pracować i mieszkać przez 6
miesięcy w jednym z najlepszych hoteli lub kurortów w Australii. Pomoże
to w doskonaleniu języka angielskiego i zdobędziesz cenne doświadczenie
zawodowe poza Polską. Praktyki to też świetna okazja, żeby nawiązać relacje i
przyjaźnie na całe życie z kolegami z Australii i zza granicy. Hotele oferują prace
takie jak sprzątanie, pranie, pomoc w kuchni, kucharz, pracownik ds. żywności
i napojów oraz konserwacja.
Aby zakwalifikować się na praktyki musisz przesłać wyniki testu z języka
angielskiego i odbyć interview z hotelem (telefonicznie z Polski lub już z
Australii, w trakcie kursu językowego). Jeśli pierwszy wywiad zakończy się
niepowodzeniem, drugi wywiad zostanie zorganizowany w ciągu 2–3 tygodni. Na
tej podstawie otrzymasz potwierdzenie oferty zatrudnienia, tzw. „letter of offer”.
Cena:
$AU1.350 bezzwrotna rezerwacja praktyk
$AU1.750 koszt 5-tygodniowego kursu języka angielskiego. Cena kursu
nie obejmuje opłaty aplikacyjnej $AU220, materiałów edukacyjnych i kosztu
ewentualnych egzaminów.
W całym procesie aplikacyjnym możesz liczyć na naszą pomoc. Szkolimy

SZUKAJ WIĘCEJ KURSÓW

do rozmowy kwalifikacyjnej, pomagamy
w przygotowaniu resume. Odbierzemy
Cię z lotniska i pomożemy w znalezieniu
zakwaterowania.
Szczegóły programu:
Minimum 5 tygodni nauki języka angielskiego,
które warunkuje udział w programie.
Minimalny poziom języka po zakończeniu
kursu – wysoki poziom średniozaawansowany.
Wymagana jest wiza Work & Holiday ważna
minimum 6 miesięcy - na pełny okres stażu.
6 miesięcy staż w cztero- lub
pięciogwiazdkowych hotelach lub kurortach w
Australii,
Gwarantowane wynagrodzenie minimalne plus
9,5% emerytury,.Gwarantowane minimum 20
godzin pracy tygodniowo.

POMYSŁY NA NAUKĘ ANGIELSKIEGO!

P.I.C.E

TAFE Queensland

CQUEnglish

Sarina Russo Institute

PRZYGOTOWANIE DO
EGZAMINU PET/FCE/
CAE

ACADEMIC PURPOSES
(EAP)

ELICOS

INTENSIVE GENERAL
ENGLISH

10 tygodni | 20 godzin tygodniowo |Perth, online
AU$3.800 opłata za kurs, zawiera opłatę rejestracyjną
AU$555 dodatkowa opłata za egzamin Cambridge, wysyłkę
certyfikatu, podręczniki i materiały egzaminacyjne.
P.I.C.E. jest szkołą językową położoną w sercu Perth. Od
ponad 18 lat szkoła prowadzi zajęcia według najwyższych
standardów edukacyjnych. Wszyscy nauczyciele posiadają
kwalifikacje i doświadczenie TESOL, gwarantujące najbardziej
profesjonalny poziom nauczania. Nauczyciele i pracownicy
zapewniają również indywidualne doradztwo akademickie
studentom, którzy chcą dalej kształcić się zawodowo lub na
studiach wyższych.

12 tygodni | 20 godzin tygodniowo| wirtualne klasy, South Bank,
Southport
AU$2.640 opłata za kurs, dodatkowo płatne koszty materiałów
edukacyjnych
Na tym zaawansowanym kursie języka angielskiego poprawisz
swoje słownictwo, gramatykę, czytanie, pisanie, wymowę,
umiejętności komunikacyjne i słuchania w kontekście
akademickim. Oprócz umiejętności językowych rozwiniesz także
angielską terminologię, umiejętności studiowania i krytyczne
myślenie wymagane do odniesienia sukcesu na dalszych
studiach akademickich. Pomyślne ukończenie tego kursu
zapewni Ci bezpośredni dostęp do dowolnego certyfikatu lub
kursu dyplomowego TAFE Queensland z wymogiem przyjęcia
w języku angielskim odpowiadającym akademickiemu IELTS
5.5. Oznacza to, że spełnisz wymagania wstępne z języka
angielskiego bez konieczności zdawania testu IELTS.

Scots

IELTS PREPARATION
12 weeks |20 hours weekly | Sydney
AU$2.600 opłata za kurs zawierająca koszty rejestracji. Koszty materiałów edukacyjnych dodatkowo płatne.
Scots jest dumny ze swoich pracowników posiadających szerokie doświadczenie i kwalifikacje w dziedzinie edukacji, którzy są
pełni pasji i zaangażowania w nauczanie i wsparcie dla studentów. Przystępując do kursu przygotowującego do egzaminu IELTS
w tej szkole, będziesz otrzymywał dodatkowe zadania i przechodził egzaminy w każdym z 12 tygodni kursu. Będą to zadania
domowe, prezentacje ustne, zadania związane z testami IELTS, czytaniem, pisaniem, mówieniem i słuchaniem oraz pełny test
próbny IELTS na początku, w środku i na końcu 12-tygodniowego kursu.

10 weeks |20 hours weekly | Brisbane, Melbourne, Rockhampton
and Sydney
AU$3.000 opłata za kurs uwzględniająca 25% scholarship,
zawiera koszty rejestracji, materiałów edukacyjnych, testu
kwalifikacyjnego – brak kosztów dodatkowych.
Central Queensland University English stawia na umiejętności
i budowanie pewności siebie w codziennej komunikacji w
języku angielskim i podczas nauki. Uniwersytet ma wysoko
wykwalifikowanych i oddanych nauczycieli, którzy mogą pomóc
Ci doświadczyć nauki języka angielskiego we wspierającym
środowisku.

1 tydzień do 50 tygodni |20 godzin tygodniowo | Brisbane
AU$320 opłata za tydzień nauki plus $15 tygodniowo koszt
materiałów edukacyjnych plus 250 opłata rejestracyjna
Intensywny program nauczania ogólnego języka angielskiego
ma na celu pomóc uczniom w poprawieniu umiejętności
posługiwania się językiem angielskim i rozwinięciu pewności
siebie w używaniu języka angielskiego do celów ogólnych.
Kurs obejmuje podstawowe umiejętności czytania, pisania,
mówienia, słuchania i gramatyki. Model ciągłej cotygodniowej
oceny umożliwia monitorowanie postępów. Wszyscy uczniowie
otrzymują dostęp do bezpłatnych dodatkowych zajęć możliwość
udziału w organizowanych ze studentami spotkaniach.

Sunshine Coast International College

IELTS TARGET 6 & 7 COURSE
10 tygodni na 1 poziom |20 godzin tygodniowo | Sydney
AU$180 opłata za tydzień, AU$200 koszt rejestracji, brak innych opłat.
SCIC znajduje się w samym sercu Sydney, z nowoczesnym kampusem i udogodnieniami. Szkoła oferuje elastyczny harmonogram
zajęć i plan płatności, cotygodniowy nabór studentów i liczne ścieżki prowadzące do kursów zawodowych i na uczelnie. 96%
wskaźnik satysfakcji studentów SCIC pokazuje, że studenci zyskują szczególnie wysoką wartość dodaną w zamian za wpłacone
czesne. Studenci są zadowoleni z wielokulturowego środowiska do nauki języka angielskiego, ucząc się z uczniami z ponad 25
różnych krajów. Kurs IELTS Target 6 & 7 został opracowany w celu przygotowania studentów będących na poziomie wyższym
średniozaawansowanym lub zaawansowanym, aby uzyskali ogólny wynik IELTS odpowiednio od 6 do 7.

Dlaczego Australia?
Australia jest celem podróży wielu turystów i nietrudno zgadnąć dlaczego. Połącz swobodną
i przyjazną kulturę tego miejsca z niekończącym się słońcem i niepowtarzalnym, urzekającym
krajobrazem i staje się oczywiste, dlaczego warto tu być.

Nigdy się nie znudzisz
Australia to niezaprzeczalnie duży kraj, którego południowa część bardzo różni się od północnej.
Podróż przez Australię to jak podróż przez wiele państw. Australia ma jedne z najlepszych plaż na
świecie z krystalicznie czystą wodą i falami, które są spełnieniem marzeń surferów.

Urozmaicisz swoje CV
Życiorysy są przeważnie dość nudne, a wzmianka o Twojej edukacji w Australii nie tylko urozmaici
Twoje CV, ale też posłuży jako świetny łamacz lodów w czasie większości rozmów kwalifikacyjnych.
Zdobędziesz też umiejętności, które mogą okazać się przydatne na Twojej przyszłej ścieżce kariery,
takie jak świetna organizacja czy wysoka świadomość kulturowa.

Od Azji Południowo-Wschodnia dzieli Cię tylko rzut kamieniem
Australia jest blisko Azji Południowo-Wschodniej, więc można upiec dwie pieczenie na jednym
ogniu i zajrzeć do krajów takich jak Wietnam, Tajlandia i Kambodża.

Mili i przyjaźni ludzie
Australijczycy są pogodnymi i przyjaznymi ludźmi. Australia jest uznawana za siódme najbardziej
przyjazne miejsce na świecie, więc jeśli masz pytania lub potrzebujesz wskazówek, zawsze
znajdzie się ktoś chętny do pomocy. A jeśli chcesz po prostu pogadać, aby rozpocząć rozmowę
wystarczy, że powiesz do kogoś „hi”!

Zawsze świetna pogoda
Klimat Australii jest dość umiarkowany, z łagodnymi zimami i cudownie gorącym latem. Australia
urzeknie Cię zwłaszcza, jeśli nie lubisz temperatur poniżej zera lub niestabilnej, sezonowej pogody.
Im dalej na północ, tym robi się cieplej.

Bezproblemowa komunikacja
Podróżowanie jest wspaniałe, a jeszcze lepsze, gdy możesz wszędzie porozumieć się po angielsku.
Sprawdzanie rozkładów jazdy autobusów, pytanie o drogę i zamawianie posiłków to okazja do
ćwiczenia Twoich umiejętności językowych.

STUDIA NA UCZELNIACH
IKURSY VET
DŁUGIE I KRÓTKIE, STUDIA I KURSY
UMOŻLIWIAJĄCE PRACĘ W AUSTRALII
Chociaż jest wiele sposobów na naukę języka angielskiego, z całą
pewnością studia na uniwersytecie są najbardziej skuteczne. Studiując w
Australii będziesz uczył się wszystkich przedmiotów w języku angielskim i
zarówno z nauczycielami, jak innymi studentami komunikował się wyłącznie
po angielsku. Australia jako kraj anglojęzyczny z wieloma uczelniami
pojawiającymi się w światowych rankingach uniwersyteckich, jest z
pewnością miejscem, które należy poważnie rozważyć. Na cenę edukacji
w Australii trzeba patrzeć z perspektywy korzyści, które studenci otrzymują
w trakcie oraz po zakończeniu kursu: wysoka jakość nauczania, najwyższe
standardy praktycznego przygotowania do pracy w zawodzie, dostępne
zasoby edukacyjne, wysokie wskaźniki zatrudnienia absolwentów, wysoki
poziom wynagrodzenia, wieloletnie kontakty biznesowe.
Kiedy dostępnych jest mnóstwo opcji do wyboru, ważne jest, aby wybrać
to, co najbardziej odpowiada Twoim planom i potrzebom, pod każdym
względem. Zobacz co powinieneś rozważyć przy wyborze Twojego
programu studiów.
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Jak wybrać odpowiedni kurs przygotowujący do zawodu lub program na
studiach?
Po pierwsze: jaka jest Twoja znajomość języka angielskiego?
Większość uczelni lub college, do którego się zgłosisz, poproszą Cię o
wyniki testu, który potwierdzi Twój poziom znajomości języka angielskiego
np. IELTS / TOEFL/PTE. Jeśli Twój poziom nie wystarczy na zapisanie
się na wybrany kurs nie przejmuj się, zaproponujemy Ci szybki kurs
doszkalający, który jest akceptowany przez uniwersytety.

Po drugie: jaki kierunek studiów lub jaki kurs wybrać?
Zastanów się co chcesz robić po studiach. Wybierz specjalizację, która
jest dobrze dostosowana do potrzeb rynku pracy na którym chcesz działać
i zaplanuj swoją karierę zawodową. Sprawdź oferty pracy i zorientuj się
jakie jest zapotrzebowanie i warunki wynagradzania dla rozważanych
przez Ciebie zawodów. Zorientuj się jaka jest przewidywana przyszłość
wybieranego zawodu. Wybierz coś, co będzie dla Ciebie wartościowe
zarówno osobiście, jak i profesjonalnie. Pamiętaj, żeby myśleć „bez granic”:
w Australii nie ma potrzeby zdawania egzaminów na uczelnie, wiele
kursów możesz rozpocząć niezależnie od profilu edukacji średniej z Polski
(humanistycznej, matematycznej itd.).

Po trzecie: przeanalizuj szczegółowe informacje dotyczące kursów [czytaj
dalej na stronie 73]
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Jak zaplanowac wyjazd?
Wybranie oferty edukacyjnej to pierwszy istotny etap Twojego planu. Przyjazd do Australii wiąże się jeszcze z szeregiem
dokumentów, formalności i wyzwań organizacyjnych, które zależą między innymi od tego, ile czasu planujesz spędzić w Australii,
jaką wybierzesz lokalizację, jakie masz plany zawodowe. Z przyjemnością pomożemy Ci w organizacji wszystkiego. Zapraszamy,
zamów u nas bezpłatną, on-line konsultację edukacyjną.
W trakcie rozmowy z Tobą, ustalimy w jaki sposób możemy pomóc Ci zrealizować Twoje cele, omówimy dostępne dla Ciebie opcje
edukacyjne, stypendialne, pracy. Przedstawimy też koszty edukacji, wizy, ubezpieczenia i przyjazdu do Australii i otrzymasz od
nas listę dokumentów niezbędnych do aplikacji wizowej i na uczelnię.

PLAN FINANSOWY
Twoje zadowolenie z wyjazdu może
zależeć w dużej mierze od Twoich
umiejętności dokładnego planowania
stałych kosztów (takich jak czynsz,
nauka) i innych wydatków, które
Cię czekają po przyjeździe. Warto
sprawdzić wcześniej ceny, a w
trakcie nauki cyklicznie kontrolować
budżet.

SZKOŁA
Wybranie oferty edukacyjnej to
pierwszy istotny etap. Powiedz
nam, ile czasu planujesz spędzić
w Australii, jaki stawiasz sobie cel
edukacyjny, zawodowy i prywatny w
związku z planowaną edukacją. Co
jeszcze jest dla Ciebie ważne?

MIEJSCE
Decyzja o lokalizacji szkoły będzie
miała wpływ na sposób spędzania
czasu po zajęciach i na koszty.
Zależy Ci na specjalnym kursie,
który nie jest dostępny w innych
lokalizacjach? Pamiętaj też o stypen
diach regionalnych i sprawdzeniu
dostępności wiz pozwalających
absolwentom zdobyć doświadczenie
zawodowe po ukończeniu nauki.

PRACA
Połączenie studiów z pracą
może być świetną kulturowo i
zawodowo rozwijającą przygodą.
Pozwolenie na pracę jest
przyznawane automatycznie wraz
z wizą studencką. Studenci i osoby
przyjeżdżające ze studentem, mogą
pracować 20 godzin tygodniowo, a
nawet w pełnym wymiarze (PhD,
Masters); w wakacje bez ograniczeń.

PLAN WIZOWY

RELAKS

W zależności od Twoich planów
zaproponujemy Ci odpowied nią
wizę. Jeśli przyjeżdżasz na krótki
kurs językowy otrzymasz bezpłatną
wizę turystyczną. Wiza studencka
jest wymagana dla osób, które będą
uczyć się dłużej niż 3 miesiące.

W czasie, gdy będziemy załatwiać
formalności, Ty możesz odpocząć
i planować zwiedzanie Australii w
czasie szkolnych wakacji.

PLAN FINANSOWY - JAK OSZACOWAĆ KOSZTY?
Czy nauka języka w Australii jest droga, czy tania? Czy mój
budżet to udźwignie, czy tylko nieliczni mogą sobie pozwolić
na taki wyjazd? Analiza średnich kosztów utrzymania w Australii
jest ważną częścią przygotowania finansowego do wyjazdu.
Na koszty życia studenta największy wpływ będzie miał koszt
edukacji i zakwaterow¬ania. Twoje wydatki mogą się znacząco
różnić w zależności od tego jaką lokalizację wybierzesz.
Szacunkowe roczne koszty edukacji w dolarach australijskich
na większości kierunków (nie do¬tyczy na przykład medycyny):
Kursy językowe kosztują od AU$200 do AU$400 za tydzień,
Szkolenia zawodowe kosztują od AU$2.000- AU$5.000 za 20
tygodni nauki,
Studia wyższe to koszt AU$15.000 do AU$40.000 za rok,
Pogoda i zdjęcia z przepięknych miejsc – bezcenne.

Szacunkowe tygodniowe koszty zakwaterowania:
Wynajem domu wspólnie z innymi studenta¬mi - AU$95 do
AU$215
Hostel - AU$90 do AU$150
Kampus - AU$110 do AU$280
Wynajem pokoju - AU$185 do AU$440
Zakwaterowanie u rodziny (Homestay) - AU$235 do AU$325

SZUKAJ WIĘCEJ KURSÓW

Wiza studencka to wydatek od $AU670 do $AU1500 – w
zależności od tego czy będziesz aplikował samodzielnie i czy
planujesz tylko wizę na czas nauki, czy docelowo stały pobyt.
Wiza turystyczna nie pozwala na naukę powyżej 3 miesięcy.
Aby otrzymać roczną wizę studencką musisz też wykazać
przed Urzędem Imigracyjnym, że masz na koncie środki na
pokrycie rocznych kosztów utrzymania, określonych przez
Urząd:
Student lub opiekun - AU$21.041
Towarzyszący partner - AU$7.362
Towarzyszące dziecko - AU$3.152
Alternatywnie, student może przedstawić potwierdzenie
dochodu rocznego rodziców (lub pozostającego w kraju
partnera), wynoszącego nie mniej niż AU$62.222, jeśli
wyjeżdża sam lub AU$72.592 na wyjazd z członkiem rodziny.
W zależności od wybranej szkoły, rodzaju kursu i lokalizacji,
cena całej edukacyjnej inwestycji może się różnić. Możesz
liczyć na nasze najlepsze oferty. Zakwaterowanie, wydatki
na jedzenie, transport i rozrywkę będą się znacząco różnić
pomiędzy lokalizacjami, a także będą zależeć od Twojego
stylu życia. Koszty możesz porównać w internecie, a możesz
też uzyskać konkretne informacje od naszych konsultantów
edukacyjnych.

AUSTRALIANSTUDYCENTER.COM.AU

ACCOUNTING, FINANCE & BOOKKEEPING
Pod wieloma względami rola danych księgowych jest nie do przecenienia. Księgowość jest kręgosłupem biznesu i może być
wykorzystywana zarówno do rejestrowania operacji, które miały miejsce w przeszłości jak i do prognozowania, jednak informacje
księgowe nie będą stanowiły wartości dodanej, jeśli nie zostaną trafnie zinterpretowane. Z tego powodu księgowość jest karierą,
która wymaga specjalistycznego szkolenia i gruntownej edukacji. Na studiach nauczysz się umiejętnie zarządzać pieniędzmi,
prowadzić rejestry i raporty finansowe oraz śledzić finanse firmy we właściwy sposób, od kredytów, obciążeń, analiz rentowności,
po listy płac i rozliczenia podatkowe. Umiejętności księgowe są niezbędne w każdej branży, dlatego dla większości osób znalezienie
pracy nie jest trudne. Jest to również jedno z najbardziej stabilnych i dostępnych zajęć, nawet w czasach zawirowań gospodarczych.

Accounting

Studia dają też możliwość zastosowania umiejętności w wielu fascynujących dziedzinach. Przykładowo, możliwa jest praca w
księgowości kryminalnej, gdzie odkrywasz przestępstwa finansowe lub praca księgowego ds. ochrony środowiska, gdzie pomagasz
firmom prowadzić zyskowny biznes poprzez wprowadzanie działań ukierunkowanych na ochronę środowiska.

Future

87

Oferujemy szereg krótkich kursów i certyfikatów, które mogą ukierunkować Cię na satysfakcjonującą karierę w zakresie usług
księgowych i finansowych i prowadzone są przez ekspertów z doświadczeniem w branży. Kursy mogą mieć różną długość,
od krótkich kursów trwających kilka dni lub tygodni w celu doskonalenia określonych umiejętności lub spełnienia wymogów
wprowadzonych nowymi regulacjami, po trzyletnie studia w pełnym wymiarze godzin.

87% international
students say it was
the ebst adventure in
theirs live.

Accounting and
finance
Flexible

 Bookeepping

Time to start thinking
about Your future

Charts

Learning is not
attained by chance.
It must be sought
for with ardor and
attended with
diligence.
Rząd australijski podaje, że liczba osób zatrudnionych na stanowiskach związanych
z płacami i księgowością znacznie wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat i oczekuje
się, że będzie nadal rosnąć w przyszłości. Szacuje się, że w ciągu najbliższych
pięciu lat pojawi się około 21.000 ofert pracy, co oznacza, że na umiejętności w tej
dziedzinie będzie duże zapotrzebowanie.
Chociaż wynagrodzenia w obszarze księgowości i finansów różnią się w zależności
od rodzaju pracy i pracodawcy, australijscy absolwenci księgowości mogą
spodziewać się pensji w wysokości około AU$70.000. Istnieje jednocześnie bardzo
realna szansa, że podwoją lub potroją swoje zarobki w ciągu 10 lat. Również, kiedy
obserwujemy ścieżki kariery prowadzące do CEO, okazuje się, że 52% osób na
tych stanowiskach ma wykształcenie z obszaru księgowości i finansów.

Finances


Your ideas

WIĘCEJ

https://australianstudycenter.com.au/courses/accounting-courses/

CERTYFIKAT IV Z KSIĘGOWOŚCI

WYMAGANIA OGÓLNE
Certyfikat
Egzamin językowy warunkujący zapisanie
na studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent
Inne wymagania: ukończona szkoła
średnia (matura nie jest wymagana),
interview

Zrób pierwszy krok w księgowości i zdobądź
kwalifikacje i praktyczne umiejętności potrzebne
do rozpoczęcia pracy w branży, która oferuje
szereg opcji zatrudnienia i możliwości kariery.

Licencjat
Egzamin językowy warunkujący zapisanie
na studia IELTS 6 lub ekwiwalent
Inne wymagania: ukończona szkoła
średnia, w zależności od kursu portfolio
prac lub przesłuchanie.
Kurs dostępny w innych lokalizacjach
iszkołach.

POLECAMY; TAFE QUEENSLAND

7 93000/

AU$

KURS

6 miesięcy

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Konsultacje edukacyjne, wizowe i turystyczne
Dobra wiadomość! Żeby skonsultować z nami swoje
potrzeby i plany nie musisz nigdzie jechać.
Możesz zarezerwować konsultację online (przez
bezpieczne połączenie) z każdego miejsca na świecie, w
godzinach pracy naszych australijskich biur. Możesz też
zadzwonić i uzyskać telefoniczną wstępną informację z
naszego biura w Polsce.

W czasie konsultacji omówimy dostępne dla Ciebie opcje
edukacyjne, stypendialne, pracy. Przedstawimy koszty
edukacji, wizy, ubezpieczenia i przyjazdu do Australii.
Otrzymasz listę dokumentów niezbędnych do aplikacji
wizowej i na uczelnię.
W czasie, gdy będziemy załatwiać formalności, Ty
możesz już planować podróż swojego życia. Nie zapomnij
oczywiście o sprawdzeniu opcji żeglowania!

LICENCJAT Z
KSIĘGOWOŚCI
Kurs umożliwiający rejestrację zawodową. Dostępne
praktyki umożliwiające zdobycie doświadczenia
zawodowego, poznanie lokalnego środowiska pracy i
nawiązanie relacji biznesowych. Najlepsze lokalizacje
Australii, dostępna również opcja online.

Licencjat z księgowości ( Bachelor of Accounting)
POLECAMY; Charles Darwin University

21 25000/

AU$
3 lata

LICENCJAT Z BIZNESU
Atrakcyjny cenowo kurs umożliwiający rejestrację
zawodową, akredytowany przez Chartered Accountants
Australia, Nowa Zelandia (CAANZ), CPA Australia i IPA
(Institute of Public Accountants), umożliwia odstępstwo
ACCA F1-F9.

Licencjat z biznesu - księgowość (Bachelor of Business
- Accounting)
POLECAMY; CIC Higher Education

SZUKAJ WIĘCEJ KURSÓW

15 50000/

AU$
3 lata
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ROK

Darwin, Brisbane,
Cairns, Melbourne,
Rockhampton,
Sydney, Online

ROK

Melbourne

AUSTRALIANSTUDYCENTER.COM.AU

ART, DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATION

Acting

Cinema

Dyscyplina „media i sztuka” jest bardzo szeroka i obejmuje wszystko, co dotyczy filmu, telewizji, produkcji radiowej,
a także komunikacji korporacyjnej, rządowej i non-profit oraz produkcji mediów cyfrowych, pracy w teatrze, muzyce,
muzeach, parkach rozrywki, sporcie, turystyce i w pracy związanej z grami komputerowymi. Połączenie kreatywności
i zaawansowanych technologii tworzy ekscytujące ścieżki kariery. Dzięki stażom i praktykom zdobędziesz praktyczne
doświadczenie i ukończysz studia na profesjonalnym poziomie z imponującym portfolio.
Studenci zazwyczaj studiują teorie i badania analizując historię i wpływ różnych form mediów na społeczeństwo oraz
sposoby ich wykorzystania do komunikacji. Program nauczania może zgłębiać wpływ mediów na feminizm, wojnę,
przestępczość, politykę i sport. Wiele programów nauczania obejmie również techniki wykorzystywane do tworzenia
filmów, programów dokumentalnych, mediów mobilnych, technologii radiowej i gier wideo.



Media

Najbardziej oczywiste ścieżki kariery dla absolwentów mediów i komunikacji to praca w filmie, telewizji, radiu i innych
rodzajach dziennikarstwa. Inne opcje kariery mogą obejmować pracę w wydawnictwach, samorządach, marketingu,
public relations, teatrze oraz nauczaniu i edukacji.

Theater

89

Performance
Photography

Visual arts

Graphic design
Music
Podczas gdy stopnie artystyczne mogą nie zapewniać bezpośredniej ścieżki
do określonych stanowisk, zdobyte umiejętności są niezwykle uniwersalne
i bardzo poszukiwane przez pracodawców. Przykłady średniego rocznego
wynagrodzenia absolwentów kierunków artystycznych w Australii są
następujące: kierownik galerii AU$48.000, projektant wnętrz AU$58.000,
projektant techniczny: AU$61.000, producent filmowy / telewizyjny:
AU$54.000-80.000, projektant gier komputerowych: AU$90.000.

WIĘCEJ
https://australianstudycenter.com.au/courses/arts-courses/

Games and
interactive design

DLACZEGO STUDIA W AUSTRALII?
Australia oferuje najwyższej klasy system edukacyjny w anglojęzycznym kraju, ale również fantastyczny klimat, naturalne piękno i
ekscytujący styl życia. Australijskie miasta od wielu lat są wskazywane jako najlepsze do życia miejsca na świecie w światowych
rankingach.
6. Możliwość legalnej pracy i zdobycia doświadczenie zawodowego przez studentów.
10 dobrych powodów dlaczego polecamy Wam Australię:

7. Wspaniała atmosfera optymizmu, szacunku i tolerancji jaką tworzą mieszkańcy.

1. Statystyki zachęcają do studiowania w Australii: w 2020 roku aż 6 australijskich uniwersytetów znalazło się w światowej
pierwszej setce najlepszych uczelni, a kolejne 11 wśród najlepszych 300 placówek.

8. Zróżnicowanie klimatyczne Australii pozwala znaleźć najlepsze dla Ciebie miejsce: od egzotycznej natury w Darwin, tropikalnych
wybrzeży Queensland, przez światowe centra kulturalne jak Sydney i Melbourne, do dzikich lasów Tasmanii i śnieżnych gór w
Nowej Południowej Walii.

2. Australijskie uczelnie plasują się również wysoko w rankingach zatrudniania absolwentów na krajowych i międzynarodowych
rynkach pracy.

9. Powierzchnia Down Under pokrywa 75% Eropy, a mieszka tu 25 mln ludzi (podczas gdy w Europie 740 mln). Australia ma też
10 tysięcy plaż na powierzchni 50 tysięcy km. Przestrzeń i naturalne piękno Australii są wizytówką tego kraju.

3. Bezpieczeństwo. Australia jest najbezpieczniejszym krajem na świecie do życia i pracy dla kobiet (2019 Global Wealth Migration
Review) i od wielu lat zajmuje najwyższe miejsca w rankingach najbezpieczniejszych państw na świecie.

10. Wielokulturowość kraju, który powstały dzięki emigrantom, nadal pamięta swoje korzenie, ceni różnorodność i wolność.

4. System edukacyjny jest elastyczny ip
 ozwala rozpocząć oraz zakończyć kurs w dowolnym momencie, nie tracąc osiągnięć.
5. Kwalifikacja do szkół odbywa się bez egzaminów wstępnych i często niezależnie od przedmiotów zdawanych na maturze, co
otwiera możliwości studiowania na niedostępnych w Polsce kierunkach.
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CERTYFIKAT IV – EKRAN AND MEDIA
Certificate IV in Screen and Media
Kurs prowadzony przez ekspertów z branży,
wprowadza w praktyczne podstawy wszystkich
etapów produkcji telewizyjnej i cyfrowej
produkcji filmowej, otwiera możliwości pracy na
stanowiskach asystenckich przy tworzeniu filmów,
pracy w telewizji, w agencjach reklamowych.
W trakcie roku będziesz mógł stworzyć
kompleksowe portfolio prac i profesjonalne
CV, które będzie atutem do zatrudnienia po
zakończeniu pracy i na pewno zrobi wrażenie
na pracodawcy.

Magister sztuk kreatywnych - Master of Creative Industries
POLECAMY: Melbourne Polytechnic

17 80000

AU$

/ROK

Melbourne

1,5 roku

POLECAMY: Melbourne Polytechnic

15 80000/

AU$

ROK

12 miesięcy | Melbourne

MAGISTER SZTUK KREATYWNYCH

DYPLOM Z OBSZARU MEDIÓW I ROZRYWKI
Roris nequid castrei facia mus factum intili publibut Cat, consii hicapere co. Mae audellego castrei facia mus factum int mus cast.

Diploma of Media and Entertainment
Znakomicie wyposażona szkoła otwierająca
realne
możliwości
zawodowe
przed
utalentowanymi artystami i twórcami. Możliwy do
uzyskania dyplom w zakresie: Audio Engineering
& Sound Production, Film & Television Production,
Contemporary Music & Performance, Songwriting,
3d Animation, Digital Design, lub Digital Design
Entertainment Business Management.

POLECAMY: JMC Academy Creative
Industries

22 60000/

AU$

W ciągu trzech semestrów, w dowolnej wybranej dziedzinie twórczej
stworzysz duży projekt, który pomoże Ci utrwalić Twoją tożsamość twórczą,
dając jednocześnie narzędzia do pozycjonowania twojej pracy w prawdziwej
społeczności artystycznej.
Nauczysz się umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu w
konkurencyjnych branżach kreatywnych, zbudujesz sieć kontaktów,
ugruntujesz wiedzę teoretyczną i krytyczne myślenie oraz nabędziesz
umiejętności praktyczne dzięki wskazówkom ekspertów i mentorów w Twojej
dziedzinie.
Znakomicie wyposażona uczelnia umożliwia dostęp do specjalistycznych
pracowni artystycznych, obiektów produkcji muzycznej, sal prób i studiów
nagrań na żywo, sprzętu do kręcenia filmów i studiów telewizyjnych,
fotograficznych i cyfrowych laboratoriów fotograficznych, warsztatów
produkcyjnych biżuterii i wielu innych obiektów.

KURS

WYMAGANIA OGÓLNE
Certyfikat.
Egzamin językowy warunkujący
zapisanie na studia IELTS 5.5 lub
ekwiwalent
Inne wymagania: ukończona szkoła
średnia (matura nie jest wymagana),
interview.
Dyplom.
Egzamin językowy warunkujący
zapisanie na studia IELTS 6 lub
ekwiwalent
Inne wymagania: ukończona szkoła
średnia, w zależności od kursu
portfolio prac lub przesłuchanie
Magister.
Egzamin językowy warunkujący
zapisanie na studia IELTS 6 lub ekwiwalent. Inne wymagania: licencjat w
branży lub doświadczenie zawodowe

7-8 miesięcy| Sydney, Melbourne, Brisbane

Kurs dostępny w innych lokalizacjach
i szkołach.
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AUSTRALIANSTUDYCENTER.COM.AU

ENGINEERING, BUILDING, AVIATION AND
CONSTRUCTIONS
Inżynieria to szeroka dziedzina oferująca ekscytujące możliwości międzynarodowej kariery, w której możesz wykazać się
kreatywnością i umiejętnością rozwiązywania problemów. Inżynierowie są stale poszukiwani, zwłaszcza w wybranych obszarach
takich jak komputery, lotnictwo, elektronika, energia jądrowa. Nawet jeśli nie zdecydujesz się na dalszą karierę w zawodzie, z
umiejętnościami zdobytymi i rozwiniętymi podczas studiów inżynierskich, będziesz poszukiwany przez różnych pracodawców w
wielu branżach.

Building design


Drafting

Istnieje ponad 40 różnych dziedzin kariery w inżynierii, takich jak np. elektryczność, drogi, mosty, projekty kolejowe i portowe,
telekomunikacja, budownictwo wodno-kanalizacyjne, budownictwo mieszkaniowe i niemieszkalne, środowisko, górnictwo. W
Australii zatrudnionych jest ponad 140.000 zawodowych inżynierów w sektorze prywatnym i publicznym, a na rozwijającym się
rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie ze strony pracodawców na talenty w tym zawodzie. Wzrost wynagrodzeń we wszystkich
dyscyplinach inżynieryjnych jest stymulowany przez inwestycje na dużą skalę, podyktowane wzrostem populacji inwestycje w
infrastrukturę, transport i budownictwo, a także duży popyt w sektorach takich jak obronność i górnictwo.
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Civil construction

Carpentry and joinery

Construction

plastering
 Tiling,
and flooring

Building and
construction

Plumbing

Bricklaying and
stonemasonry

Chociaż przy wyborze kierunku studiów ważnych jest wiele czynników,
to wynagrodzenie jest z pewnością kluczowym elementem w planowaniu
przyszłości po studiach. Jeśli chodzi o przyszłe roczne wynagrodzenie i
możliwości rozwoju, studia inżynierskie są na szczycie listy do rozważenia.
Absolwenci studiów podyplomowych mogą spodziewać się średniej pensji
w wysokości około AU$50.000 rocznie. Doświadczenie i specjalizacja
przynoszą wyższe stawki. Z medianą rocznego wynagrodzenia w wysokości
AU$179.000 inżynier w górnictwie jest jednym z najlepiej płatnych stanowisk
inżynieryjnych w 2020 r. AU$140.000 to mediana pensji podstawowej
inżyniera naftowego, AU$105.000 inżyniera lotnictwa, AU$110.000 inżyniera
mechanika.

Aviation

WIĘCEJ


Your ideas

https://australianstudycenter.com.au/courses/building-construction-courses/

CERTYFIKAT III & IV MECHANIKI SAMOCHODÓW
Certificate III and IV in Light Vehicle Mechanical
Technology.
Po ukończeniu kursu student może znaleźć
zatrudnienie jako wykwalifikowany mechanik
samochodowy.
Kwalifikacja ta przygotowuje do wykonywania
prac mechanicznych w branży usług i napraw
samochodów, przykładowo do pracy jako
mechanik samochodowy, technik w przemyśle
samochodowym, technik diesla, technik naprawy
motocykli.

Licencjat inżynier (The Bachelor of Engineering Science)
Polecamy: Charles Darwin University

33 48000/

AU$

Casuarina (NT)

ROK

3 lata

W Australii studenci, którzy ukończą ten kurs,
mogą otrzymać średnie wynagrodzenie w
wysokości ok. AU$40.500 rocznie.
POLECAMY: TAFE QLD

12 40000/

AU$

ROK

2 lata | Brisbane

DYPLOM INŻYNIERA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNYCH

LICENCJAT - INŻYNIER
Advanced Diploma of Telecommunications
Network Engineering
Krótki i niedrogi kurs umożliwiający nabycie
pełnych uprawnień zawodowych.

Studia na jednym z piękniejszych i najnowocześniejszych kampusów
w Australii. W zależności od wyboru dodatkowych modułów studenci
mają otwarte możliwości kariery w takich dziedzinach jak projektowanie,
budowa, zaopatrzenie w wodę i uzdatnianie, rozwój infrastruktury,
dróg i ruch drogowy, elektronika, energia odnawialna, wytwarzanie i
dystrybucja energii, produkcja, sterowanie procesami, górnictwo, ropa i
gaz, konsultacje i zarządzanie projektami.

WYMAGANIA OGÓLNE
Certyfikat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent. Możliwość
rozpoznania wcześniejszej praktyki i skrócenia
okresu szkolenia.
Dyplom.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent.
Licencjat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent,
Inne wymagania: matura, dodatkowym wymogiem
może być doświadczenie zawodowe lub certyfikat

POLECAMY: The Imperial College of Australia

Kurs dostępny również w innych lokalizacjach
iszkołach.

00/KURS

6 950

AU$

6 miesięcy | Melbourne
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AUSTRALIANSTUDYCENTER.COM.AU

BUSINESS, MARKETING & HR
Kursy i studia związane z zarządzaniem biznesem to naturalny rozwój kariery dla wielu profesjonalistów. Wraz ze wzrostem
doświadczenia przychodzi moment, w którym warto jest zainwestować w szkolenia lub studia z organizacji i zarządzania pracą
innych osób. Nauka profesjonalnych zasad i technik zarządzania oraz wykorzystania zasobów firmy jest cenniejsza, niż może
się wydawać, pomaga na optymalizację procesów i zwiększa zadowolenie z pracy wśród zarządzanych pracowników. Szkolenia
i studia otwierają możliwości poznania najlepszych w praktyce metod i wypracowanie skutecznego stylu zarządzania w danym
środowisku pracy.



Studia z zarządzania mają ogromny potencjał, aby radykalnie zmienić status quo firmy. Studia menedżerskie dają absolwentom
szeroką wiedzę z zakresu biznesu, finansów, ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu, a także szereg praktycznych
umiejętności i doświadczenia zawodowego, dzięki czemu absolwenci są bardzo poszukiwani przez pracodawców. Sylabus
wprowadza liderów we współczesne wyzwania, takie jak globalizacja, zmiany na rynku pracy, szybki rozwój technologii. Współcześni
liderzy i menedżerowie otrzymują dostęp do wiedzy o tym jak skutecznie oceniać pojawiające się możliwości, wdrażać innowacje
oraz wykorzystywać dostępne nowe narzędzia do efektywnej realizacji celów organizacji.

Project
Management

Supervisors



Kluczowe dla sukcesu każdej organizacji, umiejętności marketingowe nigdy nie były tak poszukiwane jak obecnie. Przełomowe
technologie otworzyły nowe możliwości tworzenia wartości dla klienta i obecnie marketing na każdym poziomie organizacji oferuje
ekscytujące możliwości kariery.

Assistants

MBA

Worldwide

Human Resources Administration





Taem Leaders

Storage

W Australii, doświadczony specjalista ds. marketingu zarabia średnio
AU$81.000, a specjalista ds. HR AU$91.000 AU. Oto niektóre przykłady
zawodów, w których managerowie mogą wykorzystać poznane na studiach
nowe umiejętności: kierownik ds. obsługi klienta, konsultant biznesowy,
dyrektor HR, dyrektor ds. finansów, dyrektor marketingu, dyrektor ds.
rozwoju biznesu, dyrektor sprzedaży, dyrektor generalny. Absolwenci
kierunków zarządzania mogą pracować w wielu różnych sektorach, w tym w
sektorze publicznym, prywatnym i wolontariacie, a ich dochody znacznie się
różnią. Studia menedżerskie mogą przynieść nieocenione korzyści osobom
wdrażającym nowo nabyte narzędzia we własnych firmach.


Executive

Leadership
Marketing

WIĘCEJ
https://australianstudycenter.com.au/courses/business-courses/

CERTYFIKAT Z MARKETINGU I KOMUNIKACJI

WYMAGANIA OGÓLNE
Certyfikat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent. Możliwość
rozpoznania wcześniejszej praktyki i skrócenia
okresu szkolenia.
Inne wymagania: matura

Certificate IV in Marketing and Communication.
Kursy prowadzone w świetnych lokalizacjach,
w szkole z bardzo wysokimi opiniami wśród
studentów. Certyfikat umożliwia nabycie nowych
uprawnień w obszarze marketingu.

Dyplom.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent.
Licencjat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent.
Magister.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 6 lub ekwiwalent
Inne wymagania: licencjat

POLECAMY; IH Business College

AU$OD

6 00000 KURS

Kurs dostępny w innych lokalizacjach i szkołach.

38 tygodni | Sydney City, Bondi, Melbourne, Darwin

PODWÓJNY DYPLOM Z BIZNESU I
ZARZĄDZANIA
MAGISTRER ZARZĄDZANIA BIZNESEM (MBA)
Renomowana uczelnia, z wysoko ocenianymi opiniami i
kursami dostępnymi w licznych lokalizacjach.

Master of Business Administration (MBA)
POLECAMY: Kaplan Business School

22 80000/

AU$

ROK

Szkoła ze świetnymi opiniami, dwa dyplomy w ramach jednego
kursu z licznymi uniwersyteckimi pathways, umożliwiają otrzymanie
wykształcenia akademickiego w krótszym od standardowego
czasie, w niższej cenie.
Również świetny pomysł na gap year lub zmianę kariery zawodowej.

Double Diplomas: Diploma of Business and Diploma of
Human Resources Management.
POLECAMY; Keystone College of Business & Technology

7 50000/

AU$

ROK

Adelaide

1 rok

Adelaide, Brisbane, Melbourne,
Perth, Sydney

LICENCJAT Z BIZNESU -MARKETING

2 lata

1.5 roku studiów w tętniącym życiem, uznawanym za jedno
z najlepszych do życia miast na świecie Melbourne? Świetny
program studiów, który społeczność biznesowa zakwalifikowała
do pierwszej dziesiątki w Australii (AFR 2019 Boss MBA
rankingi), a jest wyceniony poniżej średniego kosztu MBA.
Obecnie uczelnia oferuje ten kurs z 25% zniżką od wskazanej
obok ceny!

Double Diplomas: Diploma of Business and Diploma of Human
Resources Management.

Licencja w atrakcyjnej cenie, na rekomendowanej przez studentów
uczelni, w metropolitarnym Melbourne.

Master of Business Administration (MBA)
POLECAMY: Central Queensland University

30 48000/

AU$

ROK

Melbourne lub
online

KluczowY dla sukcesu każdej organizacji, wysoko wykwalifikowani
marketerzy nigdy nie byli tak poszukiwani jak obecnie. Przełomowe
technologie otworzyły nowe możliwości tworzenia wartości dla
klienta i obecnie marketing na każdym poziomie organizacji oferuje
ekscytujące możliwości kariery.

POLECAMY: CIC Higher Education

SZUKAJ WIĘCEJ KURSÓW

00/ROK

15 500

AU$
3 lata

1.5 roku

3 lata

Licencjat z bizneus-marketing ( Bachelor in Business Marketing)

Melbourne

AUSTRALIANSTUDYCENTER.COM.AU

EDUCATION, TEACHING AND CHILDCARE

Teaching



Możesz też wystąpić o rozpoznanie swoich kwalifikacji uzyskanych w innym kraju, wówczas decydujące będzie dotychczasowe
wykształcenie, czas trwania praktyki pod nadzorem, doświadczenie w zawodzie nauczyciela, poziom znajomości języka (minimum
IELTS 7 lub praktyka zawodowa w anglojęzycznym państwie).

Streaming

77


Aby uzyskać rejestrację jako nauczyciel w Australii dla celów emigracyjnych musisz skończyć 4-letnie studia na poziomie licencjatu.
Możesz zrobić studia etapami, zaczynając od certyfikatów i dyplomu, co pomaga zmniejszyć koszt szkolenia. Możesz wybrać
specjalizację we wczesnej edukacji, nauczaniu podstawowym lub średnim.

He who learns but
does not think, is
lost! He who thinks
but does not learn is
in great danger.

Poszczególne stany mogą indywidualnie regulować warunki rozpoznania kwalifikacji na potrzeby zatrudnienia, a tym samym mogą
oczekiwać dodatkowych kursów i studiów na różnym poziomie.

Aged Care

Systems

 Education
Growth

Childcare


Your ideas

Zawód nauczyciela wiąże się ze świetnymi perspektywami
pracy w Australii. Roczne wynagrodzenie dla nauczycieli różni
się między stanami, zaczyna się od ok. AU$60.000. Nauczyciel matematyki w szkole średniej rozpoczynający pracę po
studiach, zarabia powyżej AU$70.000. Zapotrzebowanie na
nauczycieli dotyczy całego kraju, w szczególności w dziedzinie
matematyki i nauk ścisłych (tzw. science), zwłaszcza w małych
miejscowościach i Australii regionalnej.

WIĘCEJ

https://australianstudycenter.com.au/courses/engineering/

CERTYFIKAT III WE WCZESNEJ EDUKACJI I
OPIEKI NAD DZIECKIEM

MAGISTER NAUCZANIA
Magister nauczania (Master of Teaching).

Świetny kurs dla osób, które pragną rozwijać
się zawodowo lub uzupełnić wykształcenie
uzyskane w Polsce. Kurs zakończony
rejestracją zawodową.

Certyfikat III we wczesnej edukacji i opieki nad
dzieckiem (Certificate III of Early Childhood
Education and Care ) .
Certyfikat III to pierwszy etap na rozpoczęcie kariery
w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi.
Ten kurs daje możliwość uzyskania również
dyplomu przy ukończeniu dodatkowego semestru
(dodatkowy koszt AU$2.500).

POLECAMY: The University of Western Australia

30 70000/

AU$

POLECAMY: Ademies Australasia

10 00000/

AU$

KURS

ROK

2 lata | Perth

1 rok | Melbourne, Brisbane, Sydney

DYPLOM WCZESNEJ EDUKACJI I OPIEKI NAD
DZIECKIEM

WYMAGANIA OGÓLNE

Roris nequid castrei facia mus factum intili publibut Cat, consii hicapere co. Mae audellego castrei facia mus factum int mus cast.

Dyplom wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem
(Diploma of Early Childhood Education and Care ).
Dyplom pozwalający na uzyskanie uprawnień
zawodowych w sektorze edukacyjnym takich jak
Leading Educator, Centre Manager, Program
Leader, często umożliwiający pozyskanie wizy
sponsorowanej.

Dyplom.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent.
Inne wymagania: odpowiednik Certyfikatu IV.
Licencjat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent.
Magister.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na studia IELTS 6.5 lub ekwiwalent
Inne wymagania: stopień licencjata (Bachelors Degree) w dziedzinie związanej edukacją w szkołach

POLECAMY: EIM Training

7 00000/

AU$

Certyfikat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent.

ROK

Kurs dostępny również w innych lokalizacjach i szkołach.

1 rok | Gold Coast, Cairns

SZUKAJ WIĘCEJ KURSÓW
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EXERCISE & SPORT SCIENCE



Coaching

Wykształcenie w obszarze „aktywności na świeżym powietrzu i rekreacja” pozwalają połączyć pasję z pracą zawodową.
Różnorodność możliwości kariery przyciąga przyszłych przewodników, instruktorów i managerów ds. rekreacji, nauczycieli w
leśnych szkołach, strażników parków (park rangers), ekspertów ds. środowiska i osoby wykonujące mnóstwo innych podobnych
zawodów.

Promoting

11


Czas spędzany na aktywnościach takich jak rafting, kajakarstwo, nurkowanie, polowanie, jazda na nartach, wędkarstwo,
żeglowanie, wspinaczka i wiele innych jest ulubionym zajęciem milionów ludzi, a niektórym udaje się zamienić ich hobby w płatną
pracę.

Live as if you were to
die tomorrow. Learn
as if you were to live
forever.

Happiness is having
a large, loving, caring,
close-knit family in
another city.

Training

 Surfing

Wisdom is not a
product of schooling
but of the lifelong
attempt to acquire it.

Achivements

The future belongs
to those who believe
in the beauty of their
dreams.

Diving


Your ideas

WIĘCEJ

https://australianstudycenter.com.au/courses/exercise-sport-science-courses/

Przykładowe wynagrodzenia:
•
specjalista ds. żywienia - rocznie ok AU$81.000,
•
trener osobisty ok AU$29 na godzinę, (AU$49.000) rocznie; możliwość
wzrostu wynagrodzenia do AU$66 za godzinę w zależności od
doświadczenia i kwalifikacji,
•
przewodnik wycieczek ok AU$29 za godzinę,
•
oficer techniczny w muzeum rocznie AU$68.000

CERTYFIKAT Z REKREACJI (PROFESJONALNE
NURKOWANIE)
Certyfikat III z aktywności na świeżym powietrzu i
rekreacji (profesjonalne nurkowanie)- Certificate
III in Outdoor & Recreation, Become a professional Scuba Diver.

Master of Sports Nutrition by Research,

Niedrogi kurs w pięknym Gold Coast, w czasie
którego nabędziesz profesjonalne kwalifikacje
instruktora nurkowania. College jest profesjonalną placówką edukacyjną, cieszy się doskonałą
reputacją w Gold Coast. Szkolenie składa się z
zajęć teoretycznych oraz praktycznych prowa
dzonych w basenie, a następnie na Wave Break
Island. Dodatkowo Certyfikat IV (AU$ 9.000) może
wydłużyć Twój kurs do 2 lat, co może mieć korzystny wpływ na Twoją ścieżkę wizową.

00/ROK

30 240

AU$

Gold Coast, QLD

2 lata

POLECAMY: Gold Coast Dive Centre &
Marine Training College

7 80000/

AU$

ROK

MAGISTER ŻYWIENIA W SPORCIE

1 rok | Gold Coast QLD

Studia rozwijające cenione w Australii umiejętności badawcze.
Szerokie możliwości prowadzenia badania w zakresie dotyczącym zasad
żywienia, które pozytywnie wpływają na zdrowie, samopoczucie, sprawność
fizyczną i wyniki sportowe.

DYPLOM Z ĆWICZEŃ I NAUK O SPORCIE
Roris nequid castrei facia mus factum intili publibut Cat, consii hicapere co. Mae audelDyplom
lego castrei facia mus factum int mus cast.

z ćwiczeń i nauk o sporcie (Diploma of
Exercise and Sports Science ).
Nauka w nowoczesnym, pięknym i tropikalnym
kampusie w Casuarina. Dyplom umożliwiający
pracę w sektorach zdrowie, fitness i sport w
Australii, odpowiednik poziomu 5 AQF (Australian Qualifications Framework). Dla osób, które
chcą kontynuować naukę na poziomie licencjata możliwe jest uwzględnienie przedmiotów
nauczanych na poziomie dyplomu i skrócenie
czasu studiów. Uniwersytet zazwyczaj oferuje
stypendia, które mogą znacząco obniżyć cenę
uzyskania dyplomu.

POLECAMY: Charles Darwin University

30 24000/

AU$

1 rok | Casuarina (NT)
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ROK

Studia na poziomie magisterskim poprzez badania (research) otwierają
niedostępne dla innych studentów możliwości wizowe.

WYMAGANIA OGÓLNE
Certyfikat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent
Inne wymagania: zakończona szkoła
średnia, nie jest wymagana matura
Dyplom.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent
Inne wymagania: matura, wcześniejsza
nauka na poziomie Certyfikatu.
Licencjat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent
Inne wymagania: licencjat oraz podlegające
ocenie przez uczelnię doświadczenie lub
dyplom w zakresie objętym programem
studiów
Kurs dostępny w innych lokalizacjach i
szkołach.

SZUKAJ WIĘCEJ KURSÓW

NURSING, PARAMEDICINE & HEALTH



Myślisz o radykalnej zmianie swojej ścieżki kariery? W Australii nigdy nie jest za późno, żeby rozpocząć karierę w sektorze
zdrowotnym. Bardzo często, aby rozpocząć studia nie potrzebujesz ukończonego liceum o specjalnym profilu ani doświadczenia
zawodowego. Inwestycja edukacyjna, która zwraca się bardzo szybko, świetna ścieżka wizowa!

Nursing

Badania wskazują, że odsetek starszych Australijczyków (definiowanych jako osoby w wieku 65 lat i więcej) znacząco wzrośnie w
nadchodzących dziesięcioleciach w wyniku utrzymującej się niskiej liczby urodzeń i zwiększającej się średniej długości życia. W
1976 roku starsi Australijczycy stanowili 9% populacji. Liczba ta wzrosła do 15% w 2016 r. i przewiduje się, że osiągnie 22% do 2056
r. Nie dziwi, że średnie wydatki na opiekę zdrowotną wśród populacji osób starszych utrzymują się na wysokim poziomie, osoby
te zarówno znacznie częściej wymagają hospitalizacji, jak i potrzebują podstawowej i drugorzędnej opieki zdrowotnej. Dodatkowo
Australia, podobnie jak wiele innych krajów, boryka się ze wzrostem zachorowań związanych z paleniem, alkoholem, siedzącym
trybem życia, złą dietą i wysokim nasłonecznieniem. Wreszcie nowatorskie technologie medyczne, leki i techniki, przyczyniły się do
wzrostu wydatków na zdrowie, stawiając nowe wymagania wobec systemu opieki zdrowotnej. Wszystkie te czynniki przyczyniają
się zarówno do wzrostu inwestycji w obszarze opieki zdrowotnej jak i wzrostu zatrudnienia.

Reporting

Follow us
Allied health
Never let your memories be
greater than your dreams.
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Wynagrodzenia w australijskim sektorze zdrowia są bardzo zróżnicowane. Na przykład doświadczona dyplomowana pielęgniarka
zarabia ok AU$75.000. W zależności od specjalizacji i sektora, średnia roczna pensja lekarzy kształtuje się od AU$200.000 do
AU$500.000+, podczas gdy pielęgniarki na stanowiskach zarządczych mogą zarabiać ok. AU$110,000-AU$150,000. Analizy
zarobków wskazują, że w trakcie swojej kariery pracownicy służby zdrowia należą do najlepiej opłacanych pracowników w Australii.
Jako pracownik służby zdrowia będziesz mieć ciekawą i satysfakcjonującą pracę, pełną wyzwań zarówno społecznych, jak i
klinicznych.

Personal use

Licencjat z pielęgniarstwa zakończony rejestracją
zawodową Bachelor of Nursing,
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Your Photos
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POLECAMY; Holmesglen

27 00000/

AU$

ROK

3 lata | liczne lokalizacje w całej Australii

Flightchek


See anything

WIĘCEJ

https://australianstudycenter.com.au/courses/health-nursing-midwifery-courses/

Bardzo szanowany zawód, zapewniający dużą
niezależność, a także możliwości kontynuacji
kariery w zarządzaniu. Duże zapotrzebowanie w
dynamicznie rozwijającej się sektorze, wysokie
zarobki wzrastające wraz z nabywanym doświadczeniem (średnio $AU65.000 rocznie na początku
ścieżki zawodowej), elastyczne godziny pracy,
możliwość płatnych praktyk w czasie studiów.
Po 18-24 miesiącach nauki możliwość pracy w zawodzie. Możliwe rozpoznanie zawodowe dla osób
z wykształceniem z Polski - wymaga szkolenia od
6-mcy do około 2 lat.

CERTYFIKAT III ASYSTENTA DENTYSTYCZNEGO
Certyfikat III asystenta dentystycznego ( Certificate III in Dental Assisting).
Ten certyfikat można uzyskać w pięknym QLD,
ale również w innych lokalizacjach w Australii.
Zapytaj nas o dostępne opcje. Podstawowy kurs
dla osób, które chcą zrobić pierwszy krok w
sektorze zdrowia i rozpocząć pracę jako asystent
dentystyczny w środowisku klinicznym. TAFE
zapewnia świetne przygotowanie praktyczne i
teoretyczne studentów.

WYMAGANIA OGÓLNE
Certyfikat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent
Inne wymagania: ukończona szkoła średnia
Dyplom:
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na studia IELTS 6 lub ekwiwalent
Inne wymagania: matura
Licencjat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na studia IELTS 6 lub ekwiwalent
Inne wymagania: matura

Kurs dostępny w innych lokalizacjach i szkołach.
POLECAMY: TAFE QLD

8 80000/

AU$

Jak można zapłacić mniej ? Stypendia.

9 miesięcy | Brisbane

Możemy pomóc Ci w aplikowaniu o dostępne dla studentów zagranicznych stypendia rządowe, z australijskich uniwersytetów
i od osób prywatnych. Chociaż istnieje duża konkurencja, warto złożyć wnioski na dostępne dofinansowania. Poza grupą
stypendiów za wyniki w nauce, są też zazwyczaj dostępne stypendia związane ze studiami na określonych kierunkach i w
branżach oraz w wybranych regionach Australii.

DYPLOM TECHNIKA ANESTEZJOLOGICZNEGO
Roris nequid castrei facia mus factum intili publibut Cat, consii hicapere co. Mae audelDyplom
lego castrei facia mus factum int mus cast.

technika anestezjologicznego ( Diploma
of Anaesthetic Technology ).
Ten dyplom można uzyskać w pięknym QLD, ale
również w innych lokalizacjach w Australii. Już
po 2 latach studiów masz otwartą bardzo obiecującą ścieżkę kariery w australijskiej służbie
zdrowia. Technicy anestezjologiczni pracują
w wyposażonych według najwyższych standardów szpitalach ze świetnie przeszkolonym
zespołem. Średnie zarobki na tym stanowisku to
AU$102.000 rocznie, z najwyższymi sięgającymi
$AU156.000.

POLECAMY: TAFE QLD

21 80000/

AU$

2 lata | Brisbane
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ROK

Przykładowe stypendia oferowane przez uniwersytety:
-25% zmniejszenie czesnego na cały okres studiów w
przypadku osób studiujących w wybranych lokalizacjach,
-AU$15.000 rocznie - dopłata rządowa do czesnego za
wyniki w nauce oraz przy wybranych lokalizacjach (również w
pierwszym roku studiów, za wyniki z matury lub poprzednich
studiów),
-$AU12.000 jednorazowa dopłata stanowa do czesnego z
tytułu pojęcia studiów w określonych lokalizacjach,
-od 30% do 5% za wyniki w nauce.
Stypendia na poszczególnych uczelniach często łączą się
również z innymi promocjami. Studenci, którzy chcą obniżyć
koszty edukacji muszą każdorazowo wypełnić i uzasadnić
wniosek dotyczący danego stypendium. Z przyjemnością
doradzimy Ci w kwestii dostępnych stypendiów i pomożemy w
wypełnieniu formalności.

W I kwartale 2020 pomogliśmy naszym klientom otrzymać
stypendia o łącznej wartości ponad 250 tysięcy dolarów.
Przykładowe stypendia:
Stypendium warte AU$15.000 na każdy rok studiów:
Destination Australia scholarship – Charles Darwin
University, Master of Engineering – Mechanical, 2 lata,
Campus- Casuarina, NT.
Stypendium warte AU$15.000 na kurs, który kosztuje
AU$15.400. Klient zapłacił tylko AU$400 za czesne!
Destination Australia Scholarship – TAFE QLD, Diploma
of Hospitality Management, 1 rok, Campus- Cannonvale,
Whitsundays, QLD
Stypendium o wartości AU$27.360.00 na cały kurs,
JCU Brisbane Scholarship - JCU Brisbane, Bachelor of
Business, major- Project Management, Campus- Brisbane,
QLD
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TOURISM, HOSPITALITY & FOOD



Hospitality

Kursy i studia dające możliwość kariery w jednym z głównych sektorów, na których opiera się gospodarka Australii. Kariera w
turystyce i hotelarstwie jest różnorodna pod względem wykonywanych zadań i miejsc, przykładowo może być to praca w hotelu lub
ośrodku wypoczynkowym, na statku wycieczkowym, w centrum sportów ekstremalnych, jako przewodnik turystyczny prowadzący
zajęcia i wycieczki historyczne, jako autor przewodników turystycznych, kierowca lub steward.

Reporting

Follow us
Allied health
Once a year, go someplace
you’ve never been before.

Sektor turystyczny zatrudnia na wielu różnych stanowiskach pracy aby organizować turystom spędzanie wolnego czasu, podczas
gdy sektor hotelarski zatrudnia pracowników do świadczenia usług zakwaterowania i wyżywienia. Wiele z zatrudnionych osób
zdobyło swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne dzięki „doświadczeniu z życia wziętego” w trakcie kształcenia i szkolenia
zawodowego (VET).



Przykładowe, najbardziej popularne prace w branży turystycznej i hotelarskiej: praca barmana i obsługi przy barze, praca kelnerów
w restauracjach i hotelach, przygotowywanie posiłków i obsługa klienta, praca szefa kuchni, baristów, organizatorów wycieczek,
publicysty turystycznego, doradcy turystycznego, menadżera hotelu, dyrektora sprzedaży, dyrektora statku wycieczkowego.

Future
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https://australianstudycenter.com.au/courses-/hospitality-cookery-tourism-courses/

Turystyka to ogromny przemysł, w którym możliwości są
praktycznie nieograniczone. Jeśli mieszkasz w dużym mieście,
albo w małym, ale w pobliżu atrakcyjnych turystycznie miejsc,
możesz znaleźć dobrze płatną pracę, która jest zarówno
interesująca, jak i pełna wyzwań. Jakie są przykłady najwyższych
zarobków w tym sektorze?
General hotel manager zarabia rocznie około AU$80.000,
czyli powyżej średniej krajowej. Szefowie kuchni mają jedne z
najwyższych pensji w branży, a ich roczne wynagrodzenie wynosi
około AU$80.000, przy czym w zależności od miejsca pracy i
doświadczenia zarobki mogą wynosić nawet AU$120.000.

MAGISTER W ZARZĄDZANIU
MIĘDZYNARODOWĄ TURYSTYKĄ I
HOTELARSTWEM
Studia na znanym uniwersytecie, na nowoczesnym kampusie, przy wybrzeżu. Kurs bardzo dobrze oceniany przez
studentów, daje możliwość 300 godzinnych praktyk.
Wymagania: Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 6.5 lub ekwiwalent
Inne wymagania: stopień licencjata (Bachelors Degree)
Master of International Tourism and Hotel
Management,
POLECAMY: Southern Cross University

26 40000/

AU$

ROK

2 lata | Gold Coast, online

CERTYFIKAT IV W GOTOWANIU KOMERCYJNYM

DYPLOM W ZARZĄDZANIU W
HOTELARSTWIE

Jeśli uważasz się za mistrza kuchni, lubisz gotować dla innych i uwalniasz w kuchni pokłady kreatywności może kariera
w komercyjnym gotowaniu jest dla Ciebie? Te popularne
w Australii kursy mogą otworzyć dla Ciebie wiele ścieżek
wizowych. Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, studenci
otrzymają certyfikat IV w zakresie gotowania komercyjnego,
który jest kwalifikacją uznawaną w całym kraju. Certyfikat
otwiera ścieżki kariery lub dalszej edukacji w hotelarstwie.

Pakiet kursów w tropikalnym Cairns, zakończony uzyskaniem dyplomu, przygotowuje do pracy na licznych stanowiskach w komercyjnym gotowaniu.
Kurs zawiera 120 godzin praktyk, w czasie których będziesz mieć możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w
lokalnym środowisku pracy.

Wymagania:

Wymagania: Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 5 lub ekwiwalent

Egzamin językowy warunkujący zapisanie na studia IELTS
5.5 lub ekwiwalent

POLECAMY: The Imperial College of Australia,

POLECAMY: Cairns College of English &
Business

15 00000/

AU$

9 500

AU$

00 / ROK

2 lata | Cairns

1.5 roku | Melbourne
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Data and Voice
Communications

IT to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów, w którym szybko pojawiają się nowe specjalizacje, takie jak
informatyka w sektorze zdrowotnym, cyber bezpieczeństwo i biznesowe systemy informacyjne. Ze względu na kluczową rolę,
jaką technologia odgrywa w gospodarce i naszym życiu, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych informatyków utrzymuje
się na stałym poziomie, a rezultatem tego jest rosnące zapotrzebowanie na specjalistów zarówno w Australii, jak i na całym
świecie. Pracodawcy starają się przyciągać pracowników oferując wysokie wynagrodzenia, możliwość realizacji projektów w
międzynarodowych zespołach, elastyczne warunki zatrudnienia czy pracę zdalną. Edukacja informatyczna tworzy świetne ścieżki
wizowe dla emigracji do Australii!

Your voice

Kariera w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych obejmuje różnorodne role i zadania związane z planowaniem,
badaniem, instalacją i monitorowaniem wydajności systemów IT. Specjaliści IT powinni mieć wiedzę techniczną w zakresie
systemów komputerowych, sprzętu i sieci. Potrzebują wyjątkowych umiejętności rozwiązywania problemów i zdolności
analitycznych do diagnozowania i naprawy usterek lub awarii. Na australijskim rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na
stanowiska techniczne, takie jak inżynierowie oprogramowania i programiści, zwłaszcza w nowych obszarach, takich jak cyber
bezpieczeństwo.

 IT networking
Follow

Wraz ze wzrostem ilości naruszeń danych gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyber bezpieczeństwa. Osoby,
które chcą podjąć pracę w obszarze IT, powinny ukończyć kurs informatyczny, na przykład licencjat z informatyki, i zdobyć
praktyczne doświadczenie.


Worldwide
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https://australianstudycenter.com.au/courses/it-computer-science-courses/

Początkujący specjalista ds. IT z mniej niż rocznym doświadczeniem może
spodziewać się średniego całkowitego wynagrodzenia (w tym dodatków,
premii i wynagrodzenia za nadgodziny) w wysokości AU$65.000. Specjalista
IT w połowie kariery zawodowej z 5-9-letnim doświadczeniem zarabia
średnio AU$89.000, a doświadczony specjalista AU$101.000. Gwałtowny
rozwój technologii stwarza duże możliwości zarobkowe dla elastycznych
specjalistów, wyposażonych w najnowszą wiedzę. Na przykład, roczna
pensja inżyniera ds. Big Data wynosi od AU$110.000 do AU$150.000.

CERTYFIKAT Z BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA OGÓLNE
Certyfikat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie
na studia na poziomie IELTS 5.5 lub ekwiwalent, ukończona szkoła średnia (lub inny
ekwiwalent 11 klasy w Australii).

Certyfikat 4 z bezpieczeństwa cybernetycznego
(Computer Hardware Engineer).
Krótki i niedrogi kurs, idealny na gap year dla studentów IT! W przypadku kontynuacji nauki na poziomie licencjata (Bachelor) w Australii, uzyskany
Certyfikat pozwala zaliczyć część przedmiotów na
poczet studiów i skrócić czas trwania licencjata (i
obniżyć koszty).

Licencjat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie
na studia IELTS 6.5 lub ekwiwalent. Inne
wymagania: świadectwo maturalne.

POLECAMY: Melbourne Polytechnic, TAFE
QLD

Magister:
Egzamin językowy warunkujący zapisanie
na studia IELTS 6.5 lub ekwiwalent

11 50000/

AU$

ROK

Inne wymagania: stopień licencjata (Bachelors Degree) lub doświadczenie zawodowe,
które będzie podlegać rozpoznaniu przez
uniwersytet.

1 rok| Melbourne

Kurs dostępny w innych lokalizacjach i
szkołach.

INFORMATION TECHNOLOGY

MAGISTER IT

Roris nequid castrei facia mus factum intili publibut Cat, consii hicapere co. Mae
audellego castrei facia mus factum int mus cast.

Magister z IT ( Master of Information Technology
majoring in Business Informatics ).
W sercu tropików, wysokiej klasy i świetnie
wyposażone kampusy, fantastyczne życie studenckie. Gwałtowny rozwój technologii, wysoka
renoma uczelni i nacisk na szkolenie z praktycznych umiejętności, gwarantuje pełną sukcesów
ścieżkę kariery i wysokie zarobki.
Kurs na znakomitej uczelni z dostępem do
najnowocześniejszych technologii. Ucząc się na
poziomie Master, masz prawo (i Twój partner) do
pracy w pełnym wymiarze godzin. Zapytaj nas
też o promocje – ta inwestycja może od początku
przynosić korzyści.

Świetna inwestycja! Możliwość wyboru specjalizacji, wysokiej
klasy technicznie wyposażenie kampusów, nagradzany program
praktyk u potencjalnego pracodawcy, uczelnia ze świetnymi
opiniami studentów. W wybranych lokalizacjach duże prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania AU$15.000 rocznie
(przy spełnieniu określonych wymagań). Wysokie zarobki, duże
zapotrzebowanie na specjalistów IT na rynku pracy w Australii
(średnie wynagrodzenie $AU98.000) i na świecie, możliwość
dalszej specjalizacji i kariery.

Licencjat z IT ( Bachelor of Information Technology).
POLECAMY: Central Queensland University

Możliwość studiowania z Polski online w części lub całości

24 96000/

AU$

ROK

6 lokalizacji w
QLD, Melbourne,
Sydney

3 lata
POLECAMY: James Cook University|

27 30000/

AU$

ROK

2 lata | Brisbane, Cairns
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SZUKAJ WIĘCEJ KURSÓW

HAIR, COSMETICS & BEAUTY
Pracując w salonie fryzjerskim, kosmetycznym czy masażu kształtujesz życie innych ludzi. Wpływasz na samopoczucie klienta,
uwolnienie od stresu, zwiększenie relaksu, poprawę życia towarzyskiego i zawodowego. Osoby podążające tą ścieżką kariery
mają dynamiczną i angażującą pracę, zapewniając klientom zabiegi i udzielając porad. Wiele osób po zdobyciu doświadczenia
wykorzystuje swoje umiejętności przechodząc na stanowiska kierownicze lub zakłada własną firmę.



Hairdressing

Kariera w tym sektorze może przynosić duże zadowolenie i satysfakcję. Dodatkowe kursy nie tylko pozwalają na pozyskanie
umiejętności i uprawnień zawodowych, ale również uczą przedsiębiorczości i technik skutecznego zarządzania własną firmę.

Your world
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Be set up

https://australianstudycenter.com.au/courses/hair-beauty-services-courses/

Zaangażowanie i włożenie serca w pracę, którą kochasz, zawsze prowadzi
do szczęśliwszego życia niż praca wyłącznie dla pieniędzy. Jednak nawet
jeśli znalezienie dobrze płatnej kariery w tym sektorze może wydawać się
zadaniem trudnym, nie jest to niemożliwe. Kosmetyka, fryzjerstwo czy salony
piękności dynamicznie się rozwijają i zawsze będzie zapotrzebowanie na
pracę w tych branżach.
Przykładowo, fryzjerzy zarabiają w Australii średnio AU$55.000 rocznie,
masażyści terapeuci od AU$55.000 do AU$101.000 w zależności od
doświadczenia.

CERTYFIKAT III FRYZJERSTWO
Certyfikat III fryzjerstwo - Certificate III in Hairdressing.
Popularny kurs, w wielu przypadkach otwierający
ścieżkę wizową. Teoria i praktyczne umiejętności
pozyskane na kursie pozwalają na znalezienie
pracy jako fryzjer.
Fryzjerzy zarabiają w Australii średnio AU$55.000
rocznie.

Dyplom z masażu leczniczego - Diploma of Remedial
Massage,
POLECAMY: International College of Queensland

13 400

AU$
1 rok

00/ROK

Cairns
Brisbane
Melbourne
Sydney

POLECAMY: Academies Australasia

17 40000/

AU$

ROK

1 rok | Gold Coast, Brisbane

DYPLOM Z ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH

DYPLOM Z MASAŻU LECZNICZEGO

Roris nequid castrei facia mus factum intili publibut Cat, consii hicapere co.
Mae audellego castrei facia mus factum int mus cast.

Dyplom z zabiegów kosmetycznych - Diploma of
Beauty Therapy.
Szkoła zapewnia międzynarodowo rozpoznawalne i akredytowane kwalifikacje. Absolwenci
nabywając praktyczne umiejętności pracują na
najnowocześniejszych urządzeniach do zabiegów kosmetycznych.
Szkoła przygotowuje również do zarządzania
własnym salonem.

Studenci uczą się specjalistycznego masażu leczniczego wspierającego leczenie urazów, rehabilitację, opiekę paliatywną i opiekę nad osobami starszymi. Zajęcia w ramach tego kursu są połączeniem teorii i praktyk w salonie.
Dyplom powala na rozpoczęcie pracy w zawodzie i jest rozpoznawalny
przez ubezpieczycieli. Masażyści terapeuci zarabiają w Australii rocznie od
AU$55.000 do AU$101.000 w zależności od doświadczenia.

WYMAGANIA OGÓLNE
Certyfikat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie
na studia IELTS 5 lub ekwiwalent
Inne wymagania: ukończona szkoła średnia
Dyplom.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie
na studia IELTS 5.5 lub ekwiwalent
Inne wymagania: matura
Kurs dostępny w innych lokalizacjach i
szkołach.

POLECAMY: International College of
Queensland

15 00000/

AU$

ROK

1 rok | Cairns
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PSYCHOLOGY, SOCIAL WORK AND COMMUNITY
SERVICES
Podążanie ścieżką kariery w sektorze opieki socjalnej, czy psychologii może być niesamowicie satysfakcjonujące, ale wymaga
umiejętności klinicznych, wysokiej etyki pracy i szczególnych umiejętności interpersonalnych. Aby pracować jako pracownik
socjalny w Australii, musisz ukończyć 4-letni licencjat z pracy socjalnej (Bachelor of Social Work). Studia zapewniają zarówno
teoretyczne, jak i kliniczne doświadczenie. Pracownicy socjalni z kilkuletnim doświadczeniem mogą rozpocząć bardziej
specjalistyczną karierę (jak terapia rodzinna, badania naukowe lub zdrowie psychiczne), podjąć pracę w środowisku akademickim
lub zarządzaniu.



Comunity
Management

Counceling

Aby uzyskać kwalifikacje potrzebne do rejestracji jako psycholog w Australii, wymagane są co najmniej sześcioletnie studia.
Pierwszy etap to uzyskanie akredytowanego stopnia licencjata z psychologii. Następnie, niezbędne jest kształcenie podyplomowe
ze specjalistycznymi szkoleniami w różnych dziedzinach zawodowych. Istnieje tysiąc powodów, dla których uważamy, że warto
studiować psychologię. Przede wszystkim psychologia jest ekscytująca!
Niewiele dyscyplin wykracza poza zwykły rozwój zawodowy i wzbogaca nas jako ludzi, pozwalając nam się rozwijać i mieć znacznie
szerszą wizję naszej rzeczywistości. Chociaż nie jest to łatwy przedmiot do studiowania, jest to przygoda, i zdecydowanie warto
ją podjąć. Psychologowie pracują również w wielu różnych środowiskach: klinicznym, prawnym, organizacyjnym, edukacyjnym
i badawczym, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

9


Travel makes one
modest, you see
what a tiny place you
occupy in the world.

Social Work

Development



The more I live, the
more I learn. The
more I learn, the
more I realizes, the
less I know.

Aged Care

Disaster & Stress

The future belongs
to those who believe
in the beauty of their
dreams.

Youth Work


Your ideas

Przewiduje się, że zatrudnienie terapeutów, psychologów klinicznych
i szkolnych będzie rosło szybciej niż średnia dla wszystkich zawodów.
Większy popyt na usługi psychologów w szkołach, szpitalach, ośrodkach
zdrowia psychicznego i agencjach pomocy społecznej, powinien napędzać
wzrost zatrudnienia. W zależności od doświadczenia pracownicy socjalni
zarabiają w Australii od AU$60.000 do 88.000 rocznie, psycholodzy w
placówkach publicznych średnio AU$100.000 i prywatnych AU$150.000.

WIĘCEJ

https://australianstudycenter.com.au/courses/community-services-social-work-courses/

CERTYFIKAT III W OPIECE NAD OSOBAMI
STARSZYMI
Certyfikat III w opiece nad osobami starszymi Certificate III in Individual Support (Ageing).
Niedrogi i krótki kurs, który umożliwia
rozpoczęcie pracy jako opiekun osób starszych
i niepełnosprawnych. Pracownicy opieki nad
osobami starszymi zapewniają ogólną pomoc
w zakwaterowaniu, opiekę kliniczną, wsparcie
emocjonalne i towarzystwo dla osób starszych.
Podążanie ścieżką kariery w sektorze opieki
nad osobami starszymi może być niesamowicie
satysfakcjonujące, ale wymaga też umiejętności
klinicznych i szczególnych umiejętności
interpersonalnych.

Magister z pracy socjalnej - Master of Social Work
POLECAMY: University of Sunshine Coast

00/ROK

25 400

AU$

Absolwenci mogą uzyskać dostęp do stanowisk
na poziomie podstawowym w instytucjach takich
jak domy seniora, szpitale, domy opieki prywatne,
organizacje społeczne.

QLD

POLECAMY: Stanley College

2 lata

4 30000/

AU$

KURS

6 miesięcy | Perth

MAGISTER Z PRACY SOCJALNEJ
Dwuletnie studia zakończone uzyskaniem uprawnień zawodowych.
Magister jest dobrym kierunkiem dla studentów, którzy mają już wykształcenie w stopniu licencjata oraz (w ramach studiów lub osobno) studiowali przez rok nauki behawioralne lub społeczne.
Program ten otwiera miejsca pracy w różnych środowiskach pracy
społecznej, w tym m.in. w zakresie zdrowia, zdrowia psychicznego,
wsparcia rodziny, ochrony dzieci, opieki nad osobami starszymi, pracy z
młodzieżą, wsparcia i rozwoju społeczności, wsparcia dla uchodźców i
migrantów, praw ludności rdzennej i zarządzania usługami społecznymi.
Pracownicy socjalni są poszukiwani w organizacjach rządowych, agencjach społecznych oraz w prywatnej praktyce w Australii i za granicą.

LICENCJAT Z PSYCHOLOGII PEŁNY
Roris nequid castrei facia mus factum intili publibut Cat, consii hicapere co.
Mae audellego castrei facia mus factum int mus cast.

WYMAGANIA OGÓLNE
Certyfikat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 5 lub ekwiwalent
Inne wymagania: szkoła średnia (nie jest
wymagana matura)

Licencjat z psychologii - Bachelor of
Psychological Science and Bachelor of
Psychological Science with Honours.
Psychologowie są zatrudnieni w służbach
zdrowia, opiece społecznej i dla osób
niepełnosprawnych, służbach młodzieżowych,
usługach naprawczych, służbach zbrojnych,
agencjach badawczych, takich jak CSIRO, oraz w
edukacji. Przemysł prywatny jest również dużym
pracodawcą dla osób ze stopniem psychologa,
którzy przechodzą dalsze specjalistyczne
szkolenia w zakresie zarządzania, zasobów
ludzkich i doradztwa korporacyjnego. Aby
uzyskać rejestrację zawodową AHPRA
wymagane jest w sumie ukończenie 4-letnich
studiów, razem z Bachelor of Psychological
Science with Honours.

Licencjat.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 6 lub ekwiwalent
Inne wymagania: matura
Magister.
Egzamin językowy warunkujący zapisanie na
studia IELTS 6 lub ekwiwalent
Inne wymagania: licencjat z pracy socjalnej
albo licencjat inny plus rok studiów z nauk
behawioralnych lub społecznych.

POLECAMY: Southern Cross University-

27 60000/

AU$

Kurs dostępny w innych lokalizacjach i
szkołach.

ROK

3 lata plus 1 rok | Coffs Harbour (NSW)

SZUKAJ WIĘCEJ KURSÓW
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MARINE & ENVIRONMENTAL
Chcesz zmienić swoją ścieżkę kariery? Może chcesz uzupełnić swoją edukację aby awansować, a może rozpocząć zupełnie nowy
rozdział w swoim życiu i zostać żeglarzem? Dobierzemy dla Ciebie kursy, które pozwolą Ci najefektywniej osiągnąć zamierzone
cele. W Australii 75% pracodawców na morzu zgłasza niedobór siły roboczej, szczególnie w sektorze statków handlowych.
Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tym sektorze rośnie, a morska ścieżka kariery oferuje również duże
możliwości wizowe.

Animal studies 
Streaming
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Never get so busy
making a living that
you forget to make
a life

Nowi absolwenci będą mieli dobre możliwości kariery, ale prawdopodobnie dołączą do firm na niższych stanowiskach, aby zostać
przeszkoleni, ponieważ wiele ścieżek kariery w tym sektorze ma bardzo specyficzne wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności.
Oznacza to, że pensje początkowe mogą być stosunkowo niskie, a z czasem pojawią się możliwości rozwoju i większych zarobków.

Parks & Gardens

Land

Również dbanie o planetę jest obecnie bardzo popularne. W świecie, w którym globalne ocieplenie, zanieczyszczenie powietrza
i odpady z tworzyw sztucznych są głównymi i aktualnymi problemami, nauki o środowisku zyskują coraz większą wartość i
znaczenie. Chociaż jest to stosunkowo nowa dziedzina, łączy w sobie elementy kluczowych tradycyjnych nauk: chemii i biologii
i jest powszechnie uznawana za rygorystyczny, akademicki stopień. W sektorze ochrony środowiska jest zazwyczaj duża
konkurencja i przy aplikowaniu o pracę można oczekiwać wymagań związanych ze specjalistycznymi studiami i doświadczeniem
zawodowym. Jednak sektor ten szybko się rozwija i istnieje wiele zawodów, takich jak inżynier środowiska lub naukowiec, na
które popyt jest niezwykle wysoki. Ponadto w miarę dokładniejszego badania wpływu kwestii środowiskowych (takich jak odpady
z tworzyw sztucznych), zapotrzebowanie na absolwentów, którzy są w stanie wspierać cele zrównoważonego rozwoju środowiska
najprawdopodobniej jeszcze wzrośnie.

 Marine Biology

If you think
adventure is
dangerous, try
routine, it is lethal.

Reaserch

Traveling – it leaves
you speechless,
then turns you into a
storyteller.

Horticulture


Your ideas

WIĘCEJ

https://australianstudycenter.com.au/courses/marine-environmental-courses/

Robiąc karierę na stanowiskach związanych z ochroną środowiska i
jednocześnie pomagając planecie, możesz spodziewać się takich pensji,
jak: inżynier środowiska AU$90.000-130.000, prawnik ds. środowiska
AU$105.000-180.000, audytor energetyczny AU$70.000-98.000, technik
ochrony środowiska ok. AU$75.000, naukowiec ds. środowiska AU$60.00090.000, hydrolog AU$80.000, instalator paneli fotowoltaicznych AU$36-45 za
godzinę, biolog przyrodnik AU$58.000-75.000.

DYPLOM W ZAKRESIE OPERACJI MORSKICH
Dyplom w zakresie operacji morskich - Advanced Diploma of Maritime Operations (Marine
Engineer Class 2).
Dyplom umożliwia pracę jako inżynier klasy 2
w przemyśle morskim. Kurs pozwala na rozwinięcie praktycznych umiejętności i wiedzy
wymaganych podczas specjalistycznej pracy na
statkach o mocy napędowej powyżej 750 kW.
Średnie roczne wynagrodzenie inżyniera klasy
2 w Australii wynosi AU$104.000.
Certyfikat III w budowie statków - Certificate III in Marine Craft
Construction
POLECAMY: TAFE QLD

POLECAMY: TAFE NSW

00/ROK

18 600

AU$

15 52000/

QLD

AU$

ROK

1 rok | Newcastle (NSW)

2 lata |

CERTYFIKAT III W BUDOWIE STATKÓW
Australia jest uznawana za światowego lidera w branży konstrukcji statków morskich, szczycący reputacją zapewniającą wysokiej jakości szkolenia.

MAGISTER NAUK MORSKICH I ZARZĄDZANIA

Dwuletni kurs na poziomie średnio zaawansowanym pozwala nabyć praktyczne
umiejętności i wiedzę techniczną związane z pracą na różnego rodzaju statkach.

Roris nequid castrei facia mus factum intili publibut Cat, consii hicapere co.
Mae audellego castrei facia mus factum int mus cast.
Magister

nauk morskich i zarządzania - Master of
Marine Science and Management .

Kurs pozwala na rozpoczęcie pracy przy budowie i naprawie łodzi i statków.

Studia z dużym potencjałem na łączenie pasji
z pracą zawodową. Są idealne dla osób, które
chcą rozwijać karierę w badaniach morskich,
zarządzaniu i ekologii morskiej, zarządzaniu
parkami morskimi, łagodzeniu wpływu człowieka na środowisko, turystyce morskiej, ochronie
bioróżnorodności, opracowywaniu polityki
rządowej związanej ze środowiskiem i wielu
innych, podobnych dziedzinach.

Doświadczeni pracownicy budujący łodzie zarabiają w Australii średnio
AU$72.000 rocznie. Kurs ten też jest często wykorzystywany do celów emigracyjnych.

Absolwenci mogą zostać naukowcami i decydentami w sektorze prywatnym i publicznym w
kwestiach związanych ze środowiskiem morskim.
POLECAMY: Southern Cross University

32 00000/

AU$

2 lata | Coffs Harbour (NSW)

SZUKAJ WIĘCEJ KURSÓW
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DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - SZKOŁA
PODSTAWOWA I ŚREDNIA

Hobart, Launceston, Devonport
POLECAMY: Government Senior High School

Studia w Australii to fantastyczny sposób na zdobycie wysokiej klasy wykształcenia
i zwiększenie perspektyw zawodowych. Nic dziwnego, że wielu rodziców decyduje
się wysłać swoje dzieci do podstawowej i/lub średniej szkoły do Australii. Młodzi
studenci nie tylko korzystają z możliwości nauki języka we w pełni anglojęzycznym
środowisku i wysokiej jakości standardów edukacyjnych, ale mają również warunki
do przygotowania się do wymagań australijskich uniwersytetów. Jeśli rodzice
przyjeżdżają do Australii na wizie studenckiej ze swoimi dziećmi, dzieci podlegają
obowiązkowi szkolnemu. Dzieci mogą również przyjechać bez opiekunów, wówczas
rodzice mogą liczyć na bezpieczne i przyjazne zakwaterowanie dla dzieci w
australijskiej rodzinie i indywidualne wsparcie ze strony szkoły dla młodych studentów.

WYMAGANIA:
Szkoła podstawowa.
Egzamin językowy warunkujący
zapisanie do szkoły IELTS 4.0 lub

00/ROK

14 000

AU$

QLD

min okres nauki 4 tygodnie

Edukacja szkolna w Australii obejmuje przedszkole (kindergarten lub preparatory),
szkołę podstawową (primary school), szkołę średnią (secondary school or high
school) i liceum (senior secondary school or college). Nauka trwa 13 lat, licząc od
ostatniej klasy przedszkola do końca liceum. Szkoła jest obowiązkowa co najmniej
do 16 roku życia. W Australii są zarówno szkoły rządowe (publiczne) jak i szkoły
prywatne (niezależne). Wszystkie placówki edukacyjne muszą być zarejestrowane
w stanowym lub terytorialnym wydziale edukacji i podlegają wymaganiom rządowym
w zakresie infrastruktury i rejestracji nauczycieli.

ekwiwalent w klasach od 3 do 6.
Inne: raporty szkolne z ostatnich
dwóch lat ze wszystkich przedmiotów,
w szczególności oceny z postępów w
nauce i znajomości języka angielskiego.
Saint Stephen’s College prowadzi
Intensywny program języka angielskiego
dostępny dla studentów, którzy chcą
poprawić swoje umiejętności językowe.

Szkoła średnia.
Egzamin językowy warunkujący
zapisanie do szkoły IELTS 5.5 lub
ekwiwalent

Australijskie szkoły nie tylko kształcą uczniów. Przygotowują ich do życia - rozwijając
umiejętności komunikacyjne, samodyscyplinę oraz szacunek dla siebie, swoich
rówieśników i swojego świata. Szkoły oferują szeroki program nauczania w
kluczowych obszarach - język angielski, matematyka, nauki o społeczeństwie i
środowisku, nauki ścisłe, sztuka, języki inne niż angielski, technologia, zdrowie i
wychowanie fizyczne. Australijczycy wierzą w korzyści płynące z wszechstronnej
edukacji - w tym pracy zespołowej, wyrażania siebie i rozwoju osobistego, który ma
miejsce poza salą lekcyjną.
Opłaty za szkoły, które są wymienione poniżej, dotyczą osób przebywających w
Australii na wizach studenckich. Wymagania dotyczące kwalifikowania uczniów do
szkół i wysokość czesnego są różne w poszczególnych stanach i terytoriach Australii,
w szkołach niezależnych i publicznych.

Inne: W ramach przygotowania do szkoły
średniej, dostępne intensywne kursy
języka angielskiego dla uczniów, którzy
chcą poprawić swoje umiejętności
językowe.

Liceum

Aplikując o wizę studencką należy złożyć Confirmation of Enrolment (CoE). Jest to
oficjalny dokument wydawany studentom zagranicznym przez instytucje edukacyjne
w Australii. Potwierdza, że akceptację oferty szkoły, opłatę czesnego oraz składki
za opiekę zdrowotną dla studentów (OSHC). Jesteśmy dumni, że mamy wyłączne
pozwolenie na wydawanie CoE dla uczniów w imieniu wszystkich rządowych szkół
podstawowych i średnich w Queensland.

Egzamin językowy warunkujący
zapisanie do szkoły IELTS 5.0 lub
ekwiwalent; brak wymagań językowych
dla studentów studiujących poniżej

PUBLICZNE LICEUM
Klasy 11-12, wiek 16-18 lat
Tasmanian Government Colleges uczą według australijskiego programu
nauczania w wysokiej jakości środowisku edukacyjnym. Każda szkoła oferuje
nowoczesne zaplecze informatyczne, naukowe, doskonałe zaplecze sportowe
oraz szereg zajęć pozalekcyjnych. Szkoły opracowały szereg programów
ukierunkowanych na spełnienie potrzeb edukacyjnych i celów każdego ucznia.
Studenci spoza Australii czują się w szkołach bardzo dobrze nie tylko dzięki
wysokiej jakości edukacji ale również bezpiecznemu i wspierającemu otoczeniu.
Szkolnictwo rządowe w Tasmanii jest liderem w przygotowywaniu młodych ludzi
do życia w XXI wieku. Duży nacisk kładzie się na budowanie mocnych stron
akademickich uczniów i umiejętności krytycznego myślenia.
Dodatkowo płatne AU$300 tygodniowo za zakwaterowanie w australijskiej
rodzinie (posiłki i noclegi). Rządowy program zakwaterowania w rodzinach w
Tasmanii i najwyższy wskaźnik akceptacji na australijskich uniwersytetach wśród
absolwentów tasmańskich rządowych szkół, to dodatkowe korzyści dla studentów.

jednego roku, którzy nie planują uzyskać
Tasmanian Certificate of Education (TCE).

Szkoła podstawowa - Klasy 1-6, wiek 6-11 lat

Inne: Szkoła oferuje program
przygotowujący do nauki przed

Szkoła średnia - Klasy 7-10, wiek 12-15 lat

rozpoczęciem liceum i dodatkową,
indywidualną pomoc.

Liceum - Klasy 11–12, wiek 16–18 lat

SZUKAJ WIĘCEJ KURSÓW

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasy 1-6, wiek 6-11 lat
Saint Stephen’s College to niezależna, koedukacyjna szkoła podstawowa i średnia na Gold Coast,
w Queensland. Szkoła udostępnia dla uczniów
imponujące pomieszczenia, sprzęt i technologie,
które mogą konkurować z każdą szkołą i większością uniwersytetów. Z wyjątkiem centrum
sportowego, wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i edukacyjne w Saint Stephen’s College są
klimatyzowane i z dostępem do szerokiej gamy
technologii cyfrowych. Saint Stephen’s College
oferuje również kursy akademickie, w oparciu o
nowoczesną technologię.

POLECAMY: Saint Stephen’s College

22 74800/

AU$

ROK

min okres nauki 10 tygodni | Gold Coast

STUDIA NA UCZELNIACH I KURSY VET.
PUBLICZNA SZKOŁA ŚREDNIA
Klasy 7-10, wiek 12-15 lat
Ucząc się w liceum Queensland Government,
studenci mogą udoskonalić znajomość języka
angielskiego i poznać kulturę australijską.
Queensland Certificate of Education otworzy
też dla studentów możliwości kwalifikacji na
uniwersytety na całym świecie. Uczniowie mogą
wybrać szkołę spośród ponad 70 akredytowanych placówek edukacyjnych zlokalizowanych w
całym Queensland. Każda szkoła oferuje szeroki
wybór programów akademickich, kreatywnych
i sportowych prowadzonych przez wysokiej
klasy nauczycieli korzystających z nowoczesnych obiektów edukacyjnych XXI wieku. Dzięki
indywidualnemu wsparciu ze strony szkoły
uczniowie mogą skupić się na nauce, osiągnąć
swoje cele i jak najlepiej wykorzystać swój czas
w Queensland.
POLECAMY: Edukacja Queensland
International

14 90400/

AU$

min okres nauki 4 semestry
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ROK

CIĄG DALSZY ZE STRONY 17

Po trzecie: przeanalizuj szczegółowe informacje dotyczące kursów.
Zrób listę kursów, które najbardziej Ci odpowiadają. Przekażemy Ci komplet informacji o każdym kursie i instytucji, która
go oferuje. Na podstawie tych informacji łatwo zrozumiesz, czego będziesz się uczył w każdym semestrze. Przeanalizuj
swoje potrzeby i możliwości związane z lokalizacją kampusu. Pamiętaj, że w niektórych lokalizacjach jest więcej możliwości
stypendialnych, a także znacznie niższe są koszty utrzymania (co oznacza więcej funduszy na inne przyjemności!). Z drugiej
strony duże miasta tętnią życiem towarzyskim i oferują większe możliwości kulturalne, a także większą łatwość w znalezieniu
pracy. Podróżować możesz z każdego miejsca w Australii. Skonsultuj się z nami, żeby przedyskutować wszystkie opcje.
Po czwarte: określ, ile czasu powinien trwać kurs.
Czas trwania kursu zadecyduje o tym, na jak długo będzie ważne Twoje pozwolenie na naukę lub wiza studencka i czy będziesz
potrzebować w przyszłości przedłużenia wizy.
Po piąte: finanse.
Upewnij się, że cena kursu podana jest za semestr, rok lub cały kurs. Uczelniom zazwyczaj płacisz z góry za każdy z semestrów.
Będziesz musiał/a odpowiednio zaplanować swoje fundusze. Jeśli wybrana uczelnia oferuje stypendia, uzyskasz od nas
potrzebne informacje.
Po szóste: dokumenty na uczelnię i aplikacja o wizę studencką.
Możesz zacząć się przygotowywać do wyjazdu – przed Tobą fantastyczna podróż. My poprosimy Cię o dane i dokumenty i
zaaplikujemy za Ciebie na uczelnię i o wizę.
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby studiować w Australii?
Aby aplikować o przyjęcie do uczelni albo na kurs, Twoja znajomość języka angielskiego musi prezentować poziom
średniozaawansowany i zazwyczaj wymagane jest udokumentowanie znajomości angielskiego egzaminem IELTS ze średnim
wynikiem co najmniej 5,5 lub innym egzaminem na tym poziomie. Jeśli chcesz się kształcić zawodowo lub na uniwersytecie,
ale jeszcze nie spełniasz wymogów językowych mamy dla Ciebie rozwiązanie: intensywny kursu języka angielskiego (ELICOS)
i porozumienie ze szkołą, w którym zobowiążesz się do ukończenia wskazanego kursu językowego. Wymagane będzie również
przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły średniej, a w przypadku niektórych kursów wcześniejsze doświadczenie
zawodowe.

CAPITAL TERRITORY
Stolicą ACT jest Canberra, która jest
jednocześnie stolicą Australii od
1908 roku, kiedy została wybrana
jako kompromis pomiędzy zabiegającymi o tą pozycję Sydneyi Melbourne. W ACT odbywają się liczne
festiwale, stolica znana jest przede
wszystkim z zabytków narodowych, muzeów i instytucji rządowych
takich jak Parlament Australii oraz
Sąd Najwyższy.

TASMANIA
Stolicą Tasmanii jest Hobart, druga
najstarsza stolica Australii po Sydney.
Wyspa Tasmania jest najmniejszym
stanem, z ponad 500 tysiącami mieszkańców, ale bardzo popularnym na
świecie, ze względu na spektakularne
krajobrazy górskie, jeziora, wybrzeża,
parki narodowe i regaty żeglarskie.

WYBÓR MIEJSCA
OSIEM REGIONÓW AUSTRALII

VICTORIA

NEW SOUTH WALES

QUEENSLAND

Stolicą VIC jest Melbourne. VIC
jest znana z kapryśnej pogody i
sportowego stylu życia mieszkańców, jest także ośrodkiem
kultury, mody, niesamowitej
kuchni, wybornego wina i
oczywiście kawy.

Stolicą NSW jest Sydney - jedno z
najbardziej znanych i tętniących
życiem miast na świecie. NSW znana
jest z pięknej przyrody, najpopularniejszych plaż, słońca i umiarkowanego klimatu.

Stolicą QLD jest Brisbane, a na północy regionu Cairns. Jest to drugi co do
wielkości stan w Australii znany z 7
tysięcy kilometrów plaż, tropikalnych
wysp, bujnych lasów deszczowych,
tętniących życiem miast i autentycznego Outback’u.

SOUTH AUSTRALIA

WESTERN AUSTRALIA

Stolicą SA jest Adelaide. Miasto
słynie z wielu festiwali i wydarzeń
sportowych oraz znakomitego wina.
Jakość życia Adelajdy konsekwentnie plasuje się na wysokim poziomie w światowych rankingach, a
jednocześnie umożliwia wygodne
życie przy ograniczonym budżecie
studenckim.

Stolicą WA jest Perth, miasto z
populacją prawie 2 miliony mieszkańców słynie z tego, że jest
najbardziej odizolowanym miastem
na świecie, całkowicie otoczonym przez australijską przyrodę:
Ocean Indyjski i Outback. WA jest
największym stanem w Australii.

NORTHEN TERITORY
NT i jego stolica Darwin, to opcja
dla osób, które chcą doświadczyć
Australii znanej z filmów przyrodniczych. NT oferuje tropikalny
klimat, piękną faunę i florę, ale też
olbrzymie możliwości rozwoju edukacyjnego i zawodowego. NT jest
również bazą wypadową do całej
Azji.

AUSTRALIANSTUDYCENTER.COM.AU

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przedstawione kursy i studia zostały wybrane przez naszych
konsultantów jako przykładowe, warte zainteresowania
inwestycje. Jeśli interesują cię inne opcje i lokalizacje
sprawdź naszą ofertę na stronie.

AUSTRALIANSTUDYCENTER.COM.AU

Adres:

AUSTRALIAN STUDY
CENTER
&
PAC I F I C C E N T E R P L A N E T O F
ADVENTURES

18/ 406 Shute Harbour Rd
Airlie Beach, Queensland
4802 Australia
Telefon w Australii 1300 10 50 50
Telefon spoza Australii +61 7 4946 4680
Email

my@australianstudycenter.com.au
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