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Kisah The Gordon Institute of TAFE
130 tahun pendidikan
berkualitas

Mengapa memilih
TAFE?

Sebagai salah satu lembaga pendidikan
kejuruan terbesar di Victoria, The Gordon
Institute of TAFE telah menyediakan
pendidikan praktik dan teknis yang
berkualitas selama 130 tahun, sehingga
kami tahu apa yang diperlukan untuk
menciptakan pengalaman studi yang
luar biasa.
The Gordon Institute of TAFE telah
menyambut siswa internasional pertamanya
pada tahun 1920, dan sejak itu, para siswa
dari lebih dari 75 negara telah datang
ke Gordon untuk mempelajari berbagai
program sertifikat, diploma dan diploma
lanjutan, serta program bahasa Inggris.
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Pelatihan teknis di lingkungan yang
aman dan mendukung
Jaminan peluang penempatan kerja
Ukuran kelas yang kecil, dengan 12-20
siswa per kelas
Para pengajarnya berkualifikasi dan
telah terlatih di industri dan memiliki
banyak koneksi industri
Pembelajaran berbasis keterampilan
mengarah ke kesempatan kerja yang
lebih banyak bagi lulusan TAFE

Kampus kami
Geelong City
Kampus Geelong City kami memiliki
perpaduan unik arsitektur bersejarah dan
fasilitas pelatihan yang modern. Terletak di
pusat kota di seberang Stasiun Kereta Api
Geelong, tempat ini merupakan lokasi yang
ideal bagi siswa.

East Geelong
Terletak hanya 10 menit dari Kampus
Geelong City, Kampus East Geelong kami
memiliki fasilitas pelatihan keahlian yang
mutakhir dan sarana akomodasi dalam
kampus yang terjangkau.

Werribee
“Sejak SMA saya ingin menjadi akuntan, tapi
mulai dengan belajar di jenjang yang berbeda
sebelum memutuskan untuk mengejar mimpi
ini. Saya memilih untuk belajar di Gordon karena
ingin mempelajari dasar-dasar akuntansi terlebih
dahulu, agar tahu apa yang diharapkan ketika
mendaftar ke universitas.
Gordon tidak hanya mengajarkan sisi teori
industri, tetapi yang terpenting lagi, adalah sisi
praktisnya. Saya suka interaksi antara pengajar
dan siswa – ini merupakan pengalaman belajar
yang hebat bagi saya. Setelah saya selesai,
saya mengejar pengalaman kerja lebih lanjut
dengan mengerjakan pelaporan pajak gratis
di masyarakat, yang diselenggarakan melalui
Kantor Pajak Australia. Saya sangat menyukainya
sehingga saya melakukannya lagi tahun ini.
Saat ini saya bekerja sebagai akuntan paruh
waktu dan sedang menyelesaikan tahun ketiga
Bachelor of Commerce, jurusan Accounting di
Deakin University. Cita-cita saya adalah untuk
menjadi Certified Practicing Accountant.”
Jenny Luong
Advanced Diploma of Accounting

Terletak hanya 36 menit dari Melbourne,
kampus modern kami yang baru di wilayah
Werribee ini menawarkan fasilitas belajar
yang luas dan fleksibel. Kampus ini akan
tersedia untuk studi siswa internasional
pada tahun 2018, setelah mendapat
persetujuan.
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Lokasi Kami

Tahukah Anda?

Geelong adalah kota pesisir yang cocok bagi pelajar, hanya 55 menit dari Melbourne dan 35
menit dari Great Ocean Road.

Gordon selalu mendapat nilai di atas
nilai negara bagian dan nasional
dalam hal kepuasan siswa dan hasil
pekerjaan. Ini berarti siswa kami
menikmati pengalaman belajar
mereka, dan mendapatkan pekerjaan
di industri mereka!

South Australia

South Wales
Karena Geelong adalah kota terbesar kedua di Victoria, tidak habis-habisnyaNew
kegiatan
yang
menyenangkan bagi siswa untuk akhir pekan, mulai dari belajar selancar, melihat satwa liar
Australia
Australia dan menyaksikan festival musik, makanan dan budaya.
Victoria

Lihatlah visitgeelongbellarine.com.au dan thinkgeelong.com untuk mengetahui lebih lanjut
tentang gaya hidup Geelong.
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Sumber: Survei Prestasi Siswa tahunan
dari Pusat Pendidikan Kejuruan
Nasional 2015.

Victoria

st
oa
fC
r
Su

PortSelat Bass
Phillip
Geelong
Melbourne
Bay
Program Intensif Bahasa Inggris untuk Siswa Asing
(ELICOS/English Language Intensive Courses for Overseas Students)
•
•
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Bahasa Inggris untuk Tujuan Akademik (EAP/English for Academic Purposes)
t
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Semua program bahasa Inggris reguler $265 per minggu, atau $2.650 untuk program 10 minggu, dengan pengecualian program paruh waktu
bagi pengunjung dan wisatawan, yaitu $200 per minggu.
Tabel Perbandingan Bahasa Inggris Gordon
Program Bahasa Inggris Gordon

Bass Strait

Bahasa Inggris Umum
Kode CRICOS: 060418k
Bahasa Inggris untuk Tujuan Akademik
Kode CRICOS: 060419J

Tingkat Kelulusan

Lama Studi

Biaya

Tingkat Masuk

Elementary (Dasar)

10 minggu

$2.650

IELTS 3,5 atau setara

Pre Intermediate (Pra Menengah)

10 minggu

$2.650

IELTS 4,0 atau setara

Intermediate (Menengah)

10 minggu

$2.650

IELTS 4,5 atau setara

Upper Intermediate (Menengah Atas)

10 minggu

$2.650

IELTS 5,0 atau setara

Advanced (Tinggi)

10 minggu

$2.650

IELTS 5,5 atau setara

Akomodasi
Anda dapat tinggal di kampus dengan biaya terjangkau $135 per minggu, termasuk semua fasilitas. Program homestay juga tersedia sehingga Anda dapat melatih keterampilan bahasa sembari mendapatkan juga pengalaman budaya Australia yang otentik.
Akomodasi (per minggu)
Jenis

Homestay
Asrama Siswa

Kamar Sendiri dengan
Fasilitas Lengkap
(termasuk makan)

Kamar Berbagi Berdua
dengan Fasilitas Lengkap

Kamar Sendiri dengan
Fasilitas Terbatas
(tanpa makan)

Jaminan

$230

$200

–

–

–

–

$135

$540

Jalur khusus ke universitas
Banyak program diploma dan diploma lanjutan Gordon menawarkan jaminan jalur khusus ke
Deakin University di Geelong dan Melbourne, serta ke berbagai universitas Australia lainnya.

Mulai program sertifikat
atau diploma Anda - dengan
jaminan penempatan
kerja dan pelatihan teknis
dan praktis

Mulai gelar Bachelor
Anda dari tahun kedua
di universitas melalui
program jalur khusus

Mulai program diploma
lanjutan dan gunakan
tahun kedua di TAFE untuk
mendapatkan keterampilan
teknis yang lebih mendalam

Start your bachelor degree
from 2nd year at university
Mulai
Bachelor
via a gelar
pathway
program
Anda dari tahun ketiga
di universitas

Masuk langsung ke dunia
kerja dengan kualifikasi TAFE

Hubungi kami
T: +61 3 5225 0920
E: international@gordontafe.edu.au
W: thegordon.edu.au/international
Facebook: facebook.com/
TheGordonInternational
Alamat Surat: The Gordon International
Private Bag 1
Geelong Mail Centre
Victoria 3221
Australia
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