Jazykové kurzy

Swan Institute Australia
Perth - Austrálie
Swan Institute Australia nabízí obecné i odborné
kurzy a současně aprobuje nabízet bakalářské
studijní programy ve spolupráci s Federation
University Australia, která patří mezi
nejuznávanější univerzity v Perthu. Škola má
pestrý mix zahraničních i místních studentů a
pořádá mnoho volnočasových aktivit pro studenty.
Velkou výhodou je možnost navázat na některý z
odborných kurzů a získat titul Diploma. Kampus
školy se nachází na jedné z hlavních tepen Perthu
a umožňuje Vám výbornou dopravní dostupnost
do nedalekého centra.

Název školy: Swan Institute Australia
Národnostní složení: Zejména Asie, západní
Evropa, jižní Amerika, ČR do 5%
Nejnižší věk studenta: 16
Maximum studentů ve třídě: 18
Průměrně studentů ve třídě: 15
Délka lekce: 45
GE levels: 6
Měna: AUD
Zodpovědná osoba:

Úvod
Swan Institute Australia (SIA) nabízí kurzy angličtiny (všeobecná angličtina a příprava IELTS) a odborné
vzdělávání a školení pro místní i zahraniční studenty. Swan Institute Australia také poskytuje možností k
vysokoškolskému vzdělávání, jako jsou bakalářské tituly na australských univerzitách. Příjemný areál,
vysoce kvaliﬁkovaní a zkušení učitelé, přátelští administrativní pracovníci, vysoce kvalitní hodnocení, péče
o studenty a bohaté mimoškolní aktivity jsou nedílnou součástí nezapomenutelného zážitku, který nabízí
všem našim studentům.
Z jazykových kurzů se dá vybrat: všeobecná angličtina a příprava IELTS, odborné kurzy. Kompletní
nabídka kurzů je k dispozici na vyžádání nebo v našich kancelářich.
Základní výdaje: doprava (letenka), povinné zdravotní pojištění OSHC - cca 50 AUD / měsíc, poplatek za
studenstká víza - cca 550 AUD.
Další možné výdaje: ubytování, doprava z letiště, kapesné.
Poplatky školy: dle kurzů - na vyžádání.

Více info
Ukázka rozvrhu dopoledního kurzu a večerního kurzu na Swan Institute Australia.
Courses oﬀered at Swan Institute Australia include:
·

General English Course

·

IELTS Preparation Course

·

22255VIC Certiﬁcate III in EAL (Further Study)

·

22258VIC Certiﬁcate IV in EAL (Further Study)
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·

10317NAT Certiﬁcate IV in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)

·

10318NAT Diploma of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)

·

Study Tours

·

Teacher Training

·

Professional Development

·

Business Corporate Training

·

Industry speciﬁc training

·

Short Skills Courses

Fotogalerie
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