BELAJAR DI TAFE AUSTRALIA
BARAT DAN NIKMATI PENGALAMAN
TAK TERLUPAKAN SEUMUR HIDUP
Perth

Mengapa belajar di Australia Barat?
Bergelimang cahaya matahari selama 3.000 jam setahun, kota Perth
di Australia Barat adalah sebuah kota modern yang mengesankan
dengan perpaduan ideal antara geliat budaya, ruang-ruang terbuka
hijau, dan akses yang mudah menuju ke 19 pantai dan jalan-jalan
setapak yang menyusuri pesisir.
Dengan penduduk lebih dari 2 juta jiwa, yang mencakup
mahasiswa-mahasiswa dan budaya-budaya dari seluruh dunia,
yang berbicara di dalam lebih dari 170 bahasa dan menghayati lebih
dari 100 agama, setiap saat Anda akan disambut baik dan dihormati.
Perth berada pada urutan ke-7 kota yang paling
layak huni di dunia
(Unit Intelijen majalah The Economist 2016)

Biaya hidup lebih murah dibandingkan kota Sydney,
Melbourne, Brisbane dan Adelaide
(Survei biaya hidup di seluruh dunia – The Economist, 2016)

Tingkat keterserapan tenaga kerja setinggi 93.6%

Dekat kampung halaman. Perth dilayani penerbangan
langsung dari berbagai ibu kota di Asia, Afrika, Eropa dan
negeri-negeri Teluk.

Berbagai alasan tepatnya belajar
di TAFE Australia Barat
TAFE Australia Barat akan membekali Anda dengan kecakapankecakapan yang akan membuat Anda menonjol di antara
orang banyak. Fasilitas-fasilitas kelas dunia; pengajar-pengajar
yang merupakan tenaga profesional di industri terkait; serta
pembelajaran praktis yang membekali Anda dengan pendidikan
terbaik untuk menyiapkan Anda untuk karier masa depan Anda.
>> Dimiliki dan dikelola oleh pemerintah
Perguruan-perguruan TAFE menawarkan kursus-kursus bermutu
tinggi yang diakui secara nasional, yang didukung dan dijamin
pemerintah.
>> Merupakan jalur masuk universitas.
Perguruan-perguruan TAFE menawarkan program-program
dengan persyaratan masuk yang luwes, dan menyediakan
peluang untuk belajar lebih lanjut di universitas.
>> Banyak pilihan kursus yang dapat diambil.
Anda dapat memilih untuk belajar dari 250 lebih kursus di
seantero kota metropolitan Perth dan di wilayah negara bagian
Australia Barat.
>> Fasilitas-fasilitas modern
Perguruan-perguruan TAFE dilengkapi fasilitas-fasilitas modern
yang dirancang untuk sangat menyerupai lingkungan kerja
sesungguhnya.
>> Kecakapan-kecakapan kerja yang praktis.
Kualifikasi-kualifikasi TAFE membekali Anda dengan kecakapankecakapan praktis serta pelatihan industri yang memberi Anda
kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan pemberi kerja.
>> Bernilai sepadan dengan biayanya
Anda akan menerima pelatihan dan dukungan bermutu tinggi
dengan biaya terjangkau.

Untuk mendapatkan informasi terkini mengenai belajar di TAFE Australia Barat, silakan kunjungi
tafeinternational.wa.edu.au

Apa yang dapat saya pelajari
di TAFE Australia Barat?

Biaya-biaya

Anda dapat memilih dari serangkaian luas bidang studi dengan
tersedianya lebih dari 250 kursus Sertifikat, Diploma, Diploma
Lanjutan, dan Gelar Associate (Associate Degree).
>> Pengelolaan Hewan + Kelautan

Biaya kuliah untuk kursus-kursus TAFE berkisar antara sekitar
AUD6.000 per semester. Biaya ELICOS sebesar AUD300 seminggu.
Kadang juga ada biaya sumber daya dan biaya tambahan yang
harus dibayar. Untuk mendapatkan daftar lengkap biaya-biaya
terkini silakan kunjungi tafeinternational.wa.edu.au/fees

>> Seni Rupa, Desain + Multimedia

Asuransi Kesehatan Mahasiswa Luar Negeri (OSHC)

>> Desain Bangunan, Konstruksi + Teknik

Setiap mahasiswa internasional yang belajar di Australia diwajibkan
membayar Asuransi Kesehatan Mahasiswa Luar Negeri (OSHC)
selama masa berlakunya visa mahasiswa mereka. Harga satu polis
tunggal jangka waktu 12 bulan adalah sekitar AUD605.

>> Bisnis + Manajemen
>> Layanan Anak-anak + Masyarakat
>> Kesehatan, Rekreasi + Gaya Hidup

Untuk informasi lebih lanjut mengenai OHSC silakan kunjungi
tafeinternational.wa.edu.au/healthcover

>> Perhotelan + Pariwisata
>> Teknologi Informasi

Akomodasi

>> Kelautan + Penerbangan
>> Sains + Kajian Lingkungan Hidup
>> Kursus Bahasa Inggris Intensif untuk Mahasiswa dari Luar Negeri
(ELICOS)
Kunjungi tafeinternational.wa.edu.au/courses untuk menyimak
katalog informasi kursus yang terperinci.

Persyaratan Bahasa Inggris dan Penerimaan
Kami mengakui serangkaian hasil tes dan bukti ekuivalensi
Bahasa Inggris untuk diterima di kursus-kursus TAFE.
Untuk diterima di dalam sebagian besar kursus tingkat Sertifikat,
Diploma dan Diploma Lanjutan, kami mensyaratkan nilai yang
setara dengan skor IELTS (akademik) 5.5 tanpa adanya skor band
di bawah 5.*
* Mohon diperhatikan: penerimaan di beberapa kursus mensyaratkan
kemampuan berbahasa Inggris yang lebih tinggi.

Bagi mahasiswa tersedia serangkaian pilihan akomodasi. Ini
mencakup pemondokan ‘homestay’ yang memungkinkan Anda
tinggal bersama keluarga Australia; Desa-Desa Kampus untuk
tempat tinggal; dan persewaan tempat tinggal swasta.
Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi
tafeinternational.wa.edu. au/accommodation

Informasi lebih lanjut
Apakah Anda ingin mendapat lebih banyak informasi mengenai
belajar di TAFE Australia Barat?
Silakan kunjungi situs web kami tafeinternational.wa.edu.au untuk
melihat katalog kursus dan mendaftar sekarang !

A

Temukan syarat-syarat penerimaan bagi negeri Anda di
tafeinternational.wa.edu.au/admission-requirements

Tanggal-tanggal penerimaan
Sebagian besar kursus TAFE akan dimulai pada bulan Februari
dan Juli. Untuk melihat daftar lengkap tanggal-tanggal penerimaan
silakan kunjungi tafeinternational.wa.edu.au/application-dates

Jalur Masuk Universitas dari
TAFE Australia Barat
Banyak mahasiswa memilih untuk mengawali studi mereka di
TAFE, kemudian mendaftar masuk universitas di ujung studi tingkat
Diploma atau Diploma Lanjutan, dan memperoleh kredit untuk
studi tuntas mereka. Untuk informasi lebih lanjut mengenai jalurjalur universitas, silakan kunjungi tafeinternational.wa.edu.au/
university-pathways

Paket-paket universitas
Beberapa kursus TAFE dapat dikelompokkan bersama di saat
pendaftaran sehingga Anda dapat mengajukan permohonan
visa mahasiswa untuk seluruh periode kursus tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungilah
tafeinternational.wa.edu.au/unipackages

Gambar A digunakan dengan izin dari Departemen Pariwisata Australia Barat
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