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Minimální věk studentů: 18
Celkový počet studentů: 50.000+
Nár. mix: 90% Aus., 10% zahraniční
Počet kurzů v nabídce: 250+
Vstupní znalost AJ: min IELTS 5.5
Moderní zázemí - vlastněno, financováno a provozováno vládou Záp. Austrálie

PROČ PERTH, ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE
• Mezinárodně uznávané kvalifikace:
Certificate, Diploma, Associate Degree
• Uznání kreditů při návazném studiu na
australských univerzitách
• Délka studia: 6 měs.–2 roky
• Cena od: 6 000 AUD/semestr
• Nástup. termíny: únor & červenec

•
•
•
•
•

2 mil. obyvatel, studentské město
3.000 slunečných hodin ročně
zelené parky, cyklostezky, bílé pláže
7. nej město pro život
nižší životní náklady oproti východní
Austrálii, ale vyšší mzdy
• 93,6% zaměstnanost

TAFE INTERNATIONAL WA
TAFE (Technical and Further Education) je státní vyšší odborná škola, určená zejména pro čerstvé absolventy středních škol (ti se
zde připravují na své budoucí povolání), ale i pro „starší“ zájemce, kteří si chtějí rozšířit nebo doplnit svou kvalifikaci, akademické
znalosti nebo praktické dovednosti ve vybraných oborech. Úspěšní absolventi mají také možnost po skončení studia pokračovat
studiem na jedné z mnoha australských univerzit, kde se jim zpravidla započítají kredity z TAFE. Studenti tak mohou přeskočit
jeden nebo dokonce i více semestrů na dané univerzitě.
V odborných kurzech převažují australští studenti, ale nemalé procento tvoří i studenti zahraniční. Čeští a slovenští zájemci o
studium na TAFE by měli mít ukončené středoškolské vzdělání a úroveň AJ na stupni IELTS 5.5.
V portfoliu TAFE WA nalezneme opravdu širokou škálu odborných kurzů, od technických oborů až po umělecké. Dalo by se říci,
že na jakýkoliv typ kurzu či oboru si vzpomenete, takový kurz Vám TAFE WA nabídne. TAFE je vlastně takové celé střední a vyšší
odborné školství v jednom!
Místní vláda provozuje školy výuková centra TAFE po celé západní Austrálii. Moderně vybavené kampusy jsou vždy zpravidla zaměřeny na určité obory a předměty. Pro zahraniční studenty jsou nicméně nejdostupnější kampusy v okolí centra Perthu
a jeho blízkém okolí.

CO MŮŽETE NA TAFE WA STUDOVAT
V nabídce je více než 250 různých oborů, které můžete zakončit titulem Certificate, Diploma, Advanced Diploma nebo Associate Degree. Oblasti studia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animal Management + Marine
Art, Design + Multimedia
Building Design, Construction + Engineering
Business + Management
Children + Community Services
Health, Recreation + Lifestyle
Hospitality + Tourism
Information Technology
Maritime + Aviation
Science
Environmental Studies
více na tafeinternational.wa.edu.au/courses
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