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Studuj, pracuj a užívej si v Austrálii



O nás
G8M8 Great Mate je první nezávislou vzdělávací 
agenturou s exkluzivním zaměřením na Austrálii a Nový 
Zéland, fungující od roku 1994. Všichni naši zástupci znají 
Austrálii z vlastních zkušeností, takže víme, o čem mluvíme. 
Nabízíme osobní a přátelský přístup, což Vám potvrdí stovky 
spokojených klientů.

V Sydney máme nezávislé studentské centrum, které se  
nachází přímo v srdci města. Našim klientům, jakož i mnoha 
dalším studentům, poskytujeme komplexní podporu a 
asistenci po příletu a během celého pobytu v Austrálii.

Služby G8M8 v Čechách:

•	 Nabídka více než 150 vzdělávacích institucí v Austrálii a na Novém 
Zélandu. Našim klientům umíme zajistit studium i na vzdělávací 
instituci, která není v naší nabídce

•	 Poradenství při výběru školy a kurzu

•	 Zprostředkování studentských víz 

•	 Zajištění letenky za nejlepší ceny 

•	 „Informační balíček“ s množstvím cenných rad pro lepší orientaci 
během prvních týdnů

•	 Zajištění ubytování v Austrálii 

•	 Vyzvednutí na letišti

•	 Garance nejnižších cen

•	 Založení australského bankovního účtu již v tuzemsku

•	 Australská SIM karta s kreditem

Služby G8M8 v Austrálii:

•	 Uvítací informační konzultace po příletu. Naše konzultace a 
poradenství jsou vám k dispozici nepřetržitě během pobytu v 
Austrálii

•	 Pomoc při registraci a žádosti o „daňové číslo“ (Tax File Number)

•	 JOB service ZDARMA - telefonování na pevnou linku nebo 
na mobil, faxování zaměstnavatelům, pomoc při sestavování 
profesního životopisu, tisk životopisů

•	 Nabízíme krátkodobě kurzy/školení pro rychlé získání práce

•	 Garantujeme pracovní nabídku pro G8M8 studenty

•	 Daňové poradenství - na konci finančního roku nebo před vaším 
odjezdem z Austrálie vám pomůžeme podat daňové přiznání a 
žádost o vrácení daní

•	 Pomoc s prodloužením vašeho pobytu v Austrálii nebo na Novém 
Zélandu

•	 Dobíjecí kupóny do mobilních telefonů se slevou

•	 Vedeme vlastní cestovní kancelář: cestujte s batohem na rameni 
„více za méně“

•	 Bezplatné využití našeho internet café v studentském centru

•	 Organizujeme party a barbeque pro česko-slovenské studenty

•	 ZDARMA Wi-Fi

Zaměstnáváme imigrační agenty  
a právníky, kteří jsou k dispozici našim 
studentům v případě potřeby
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• Garantujeme nabídku práce
• Naše služby jsou bezplatné, platí nás školy
• Největší české centrum v Austrálii



Studuj
Australská společnost je dynamická a multikulturní, studenti 
se rychle sžijí s prostředím a nabývají cenné zkušenosti. 
Pro ulehčení výběru studijně-pracovního pobytu jsme pro vás 
připravili tzv. „balíčky“, které najdete v prezentaci každé školy 
uvnitř brožury. Balíčky se dají měnit podle potřeby, délka studia 
může být kratší nebo delší v závislosti na požadavcích studenta. 
Balíčky se skládají z jazykových, odborných a univerzitních kurzů.

Odborné školy 
Australské kvalifikace, které lze dosáhnout studiem na Colleges:

•					Certificate	II	-	6-8	měsíců
•					Certificate	III	-	12	měsíců
•					Certificate	IV	-	12-18	měsíců
•					Diploma	-	18-24	měsíců
•					Advanced	Diploma	/Vyšší	diplom/-	2-3	roky
						/viz.	tabulka	1,	str.	3/

Předpokladem přijetí ke studiu na odborných školách je dosažení 
jedenáctileté povinné školní docházky a dostatečná úroveň angličtiny. 
Sektor vyššího odborného vzdělávání a praxe je nejrozsáhlejším 
poskytovatelem kurzů vysokoškolského vzdělávání v Austrálii. 

Hlavní rozdíl mezi vyšším odborným studiem a univerzitou je především v 
užším propojení s pracovním odvětvím, průmyslem, což znamená, že tyto 
kurzy jsou zaměřeny na získávání praktických dovedností a zkušeností. 

Mnohé instituce tohoto typu vzdělávání mají propojení a dohody s 
univerzitami. Právě díky nim nabízejí univerzity kredity za studium.  
Například po úspěšném absolvování Advanced Diploma se dá získat kredit 
až	na1,5	roku	z	3	letého	bakalářského	studia.

• Pro studium angličtiny se ročně rozhodne více 
jak 180 000 studentů různých národností. 

Další výhodou pro studenty je to, že mohou 
pracovat 40 hodin za 2 týdny po dobu výuky 
a neomezeně po dobu prázdnin

02 

St
ud

uj

Univerzity

Univerzitní	 studium	představuje	nejvyšší	 stupeň	vzdělávání.	V	 zemi	 je	37	
veřejných	 (vládou	 dotovaných)	 a	 2	 soukromé	 univerzity.	 Typy	 kvalifikací,	
které lze získat na univerzitách: Bakalář, Certifikát absolventa univerzity 
(Graduate Certificate), Diplom absolventa univerzity (Graduate Diploma), 
Master Degree, Doctoral Degree (PhD). Kapacitní velikost australských 
univerzit	se	pohybuje	mezi	počtem	3	500	až	40	000	studentů.

Jazykové školy 
Jazykové školy nabízejí intenzivní studium angličtiny a připravují 
studenty v těchto jazykových oblastech:

•					Všeobecná	angličtina
•					Akademická	angličtina
•					Obchodní	angličtina
•					Přípravné	kurzy	BEC,	PET,	FCE,	CAE,	PEC	(Cambridge	certifikáty)
•					Kurzy	pro	učitele	angličtiny	TESOL,	TECSOL	
•					IELTS	(mezinárodní	testovací	systém	anglického	jazyka)

Tyto kurzy se realizují v jazykových centrech, která jsou často propojena 
s odbornými školami. Flexibilní rozvrh studia a žádné vstupní požadavky 
je dělají velmi oblíbenými i jako prázdninové kurzy. Široká nabídka 
jazykových kurzů je k dispozici různě jazykově zdatným studentům. Kurz 
obvykle	zahrnuje	týdně	20	hodin	ve	třídě	pod	vedením	lektora	a	5	hodin	
samostatného studia. Průměrný počet studentů ve třídě je 14.



Víza
Česká i Slovenská  republika mají s Austrálií zavedenou vízovou povinnost.
G8M8 Great Mate je registrovanou agenturou na zprostředkování 
víz na australské ambasádě ve Vídni, máme proto oprávnění podávat 
žádosti za naše klienty, což našim klientům poskytuje výhodu lepší 
péče. Úzce spolupracujeme s imigračními agenty a právníky, kteří naše 
studenty zastupují a pomáhají řešit náročné imigrační a právnické 
případy.

Svým klientům při vyřizování žádostí o víza poskytujeme BEZPLATNÝ 
konzultační servis od roku 1994. Každá žádost je pečlivě zkontrolována, 
včetně všech přiložených dokumentů, pak doručena na australskou 
ambasádu ve Vídni.

Australská	ambasáda	si	vyhrazuje	21	dní	na	posouzení	žádosti	o	studijně	
pracovní vízum. V některých případech umí naše agentura vyřídit víza na 
ambasádě ve Vídni na počkání. Ve vyřizování víz jsme velice úspěšní, a to 
i při velkém objemu žádostí.

Požadavky pro studenty pro 
získání studijně-pracovních víz 
jsou následující:

•	 Přijetí	ke	studiu,	tzv.	CoE

•	 Platný cestovní pas

•	 Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

•	 Zdůvodnění zvoleného kurzu - motivační dopis

•	 Při žádosti o studium na odborné školy navíc finanční 
zdatnost žadatele (předplacené školné a ostatní poplatky, 
zajištěné životní náklady) 

•	 Povinné zdravotní pojištění OSHC na celou délku pobytu

•	 Pasová fotografie

•	 Bezúhonnost

Celý proces zařízení studentsko-pracovního 
pobytu od přihlášení se do programu až po 
udělení víz je přibližně 1-3 měsíce
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• G8M8 je registrovanou agenturou
• Bezplatné konzultace
• Studentské centrum v Sydney, Austrálie

V případě studijních pobytů existují dvě varianty:

Turistické vízum: Při	krátkodobém	kurzu,	tj.	kratší	než	3	měsíce,	budete	
potřebovat turistické vízum.
Studentsko-pracovní vízum: Při	 kurzu	delším	než	 3	měsíce	budete	
potřebovat studentské vízum. Proces žádosti a požadavků k vízu se může 
lišit u každého žadatele.

Do formulářů uvádíme detaily naší kanceláře jako autorizovaného 
zástupce tak, aby se s námi zástupce ambasády v případě potřeby mohl 
spojit. Naši zástupci se pravidelně účastní seminářů a školení s vízovou 
tématikou pořádaných ambasádou. 

Jsme informováni o všech novinkách a změnách ve vízové 
politice. Více informací k tématice víz na www.g8m8.cz
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Pracuj
Z hlediska dlouhodobých zkušeností můžeme potvrdit, že každý, 
kdo do Austrálie přijel a hledal práci, neodešel bez ní. G8M8 
pravidelně	zasílá	emailem	15	až	30	pracovních	nabídek	každý	týden	
svým studentům.
 
Kde a jak hledat? Po příletu se všichni studenti zúčastní semináře o 
možnostech hledání si práce, kde se dozvědí nezbytné informace, 
rady a tipy, jak si najít práci v Austrálii. V rámci služby Job Service 
garantujeme každému našemu klientovi nabídku práce. G8M8 si 
za léta své existence vybudovala širokou základnu potenciálních 
zaměstnavatelů, kteří inzerují své nabídky volných pracovních pozic 
na naší stránce a na facebooku G8M8 Great Mate. Další pracovní 
příležitosti z ověřených zdrojů vyhledává pro studenty zkušený 
pracovník naší kanceláře v Sydney. V kanceláři G8M8 si můžeš 
zdarma tisknout životopisy a využít naše telefony na telefonování 
potencionálním zaměstnavatelům. Pracovní nabídky můžete najít 
i na nástěnkách ve školách a univerzitách. Užitečným zdrojem 
informací o volných pracovních místech jsou spolužáci, kamarádi a 
známí. V terénu si obyčejně hledáte práci osobně. Nebojte se ptát a 
ptejte se všude a všech.

Práce v pohostinství:

•	 Pomocné práce v kuchyni (potřebujete minimálně základy angličtiny)

•	 „Runner“ - servírování nápojů a jídel (stačí základy angličtiny a pohodlná 
obuv)

•	 Číšník/Servírka (schopnost komunikovat v angličtině a ochota držet se 
hesla „Náš zákazník - Náš pán“)

•	 Barman/Barmanka (rychlý, pohotový, rozumí anglicky a vyzná se v 
míchání nápojů)

•	 Hosteska (velký úsměv a základy angličtiny stačí)

Práce v hotelech a ostatní:
•	 Recepční (komunikační schopnosti a pokročilá úroveň angličtiny jsou 

nezbytností)

•	 Pokojská (základy angličtiny)

•	 Práce v prádelně (základy angličtiny)

•	 Údržba (stačí rozumět instrukcím a vědět, co a jak opravit)

•	 Úklid veřejných prostranství, domů a kanceláří (základy angličtiny, 
pracuje se ráno, večer nebo i v noci)

•	 Administrativní práce a pomoc v kanceláři (vyžaduje se pokročilá úroveň 
angličtiny, výborná komunikace, práce s počítačem a strojopis)

•	 Informační technologie a telekomunikace (pokročilá úroveň angličtiny a 
předchozí zkušenosti v IT jsou nezbytností)

•	 Au-pair (komunikace v anglickém nebo jiném jazyce, předchozí 
zkušenosti s péčí o děti a řidičský průkaz jsou výhodou)

•	 Zdravotnictví a pečovatelské služby (pomocné práce a péče o nemocné, 
staré a postižené v nemocnicích, domovech důchodců a domácnostech, 
schopnost empatie a pokročilá angličtina)

•	 Práce na stavbě (budete potřebovat WorkCover Construction Induction 
Certificate, tzv. Bílou kartu, cena kurzu se pohybuje kolem AU$110)

•	 Prodavač/ka nebo pokladník/pokladní v obchodě nebo supermarketu 
(schopnost komunikovat v angličtině)

•	 Skladník v obchodě a supermarketu (základy angličtiny)

•	 Sezónní práce (sbírání ovoce a zeleniny na farmách mimo Sydney 
během školních prázdnin)

G8M8 garantuje svým klientům nabídku práce 
a postkytuje jim telefonování, faxování a tisk 
životopisů ZDARMA
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Stránky na hledání práce:
www.mycareer.com.au  •   www.jobsearch.com.au 
www.careerone.com.au  •   www.seek.com.au



Užívej
Austrálie, často označovaná jako „země tam dole“ (land 
down under) je snem mnoha mladých lidí v Evropě. Není 
divu, díky možnosti legálně pracovat v době studia, že 
se stává dostupnou téměř pro každého. Není to však jen 
práce a vzdělání, co sem lidi láká. Australský životní styl 
je skutečným magnetem.

Líbilo by se Ti bydlet přímo na pláži nebo jen pár minut 
od slavné budovy Sydney Opera House? Organizovat 
barbeque a opékání pod širým nebem s kamarády z 
celého světa? Chodit na krátké výlety ve městě nebo 
mimo město jen za pár korun? Navštívit nejexotičtější 
zvířata v ZOO, kde si je úplně zdarma můžeš i pohladit? 
Chceš se nechat strhnout jedinečnou atmosférou 
australského fotbalu – National Rugby League a AFL – 
Australian Football League? Nebo by ses rád podíval na 
velmi oblíbené závody chrtů a koňské dostihy a oddal se 
vzrušení sázek na koně?

Procestuj Austrálii

Austrálie nabízí také bohaté cestovatelské zážitky, od 
nekonečné rozlohy „outbacku“, až po spektakulární „Velký 
bariérový útes“ a jeho ostrovy, kosmopolitnost Sydney a 
nepochybně jedny z nejkrásnějších pláží na celém světě. 
Návštěvníci, kteří čekají, že uvidí v jeden večer Operu v 
Sydney a druhý den potkají krokodýla Dundeeho, budou 
muset zvážit své pojímání geografie této obrovské krajiny. 

Charakter Austrálie utváří její nekonečná rozloha, vibrace 
unikátní kultury, prostoupené aboriginskou lidovou tradicí. 
Austrálie nabízí nekonečné možnosti cestování nejen v 
zemi, ale i po okolních ostrovech. Dech vyrážející dovolená 
na Novém Zélandě, Fiji, Bali nebo asijských zemích se takto 
stává dostupnou pro české a slovenské studenty. Austrálie 
nabízí opravdu všechno – exotické pláže, pralesy, hory, 
národní parky s jedinečnými přírodními úkazy. Navštiv 
unikátní  místa, nauč se světový jazyk a získej neocenitelné 
zkušenosti. 
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• Každý student po studiu procestuje kus Austrálie
• G8M8 nabízí exotické výlety po Austrálii
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Ability English | MEGT

Ability	 English	 poskytuje	 jazykové	 kurzy	 pro	 studenty,	 kteří	 mají	 možnost	 následně	 studovat	 na	 odborné	 škole	 MEGT.	
Ability	English	získala	dobrou	reputaci	díky	velmi	přátelským	učitelům	a	příznivým	cenám.	Na	škole	převládá	téměř	rodinná	
atmosféra.	Na	Ability	Education	dostanou	studenti	nejlepší	možnou	výuku	za	nejlepší	možnou	cenu.	Ability	nabízí	 svým	
studentům	ubytování	ve	studentských	domech	v	Sydney	i	Melbourne,	situovaných	do	30	minut	MHD	dopravou	od	campusu.
MEGT	 Institute	byl	založen	v	Melbourne	v	 roce	1982	a	v	současnosti	nabízí	kurzy	 i	v	Sydney.	Specializuje	se	na	odborné	
vzdělání v oblastech Business a Child Care. Učitelé jsou vysoce kvalifikovaní a ve všem vycházejí vstříc svým studentům.

Sydney:
Melbourne:  ability.edu.au | megt.com.au•			Cricos	code:	01530K, 02517K

•			Založeno	roku:	1982 | 1993
•			Akreditace:	NEAS, VETAB

Proč studovat na těchto školách?

•	 široký výběr jazykových kurzů za přiměřené ceny
•	 kvalifikovaní lektoři a kvalitní výuka angličtiny
•	 třídy	s	malým	počtem	studentů,	MEGT	je	úzce	specializovaná	na	

výuku péče o děti
•	 organizování výletů a exkurzí
•	 nově zrekonstruovaný campus v Sydney
•	 škola s dobrou reputací
•	 zkušení a vstřícní učitelé

•		Počet	studentů	ve	škole: 950					•		Počet	studentů	ve	třídě:	14-25

4.	poschodí,	10	Quay	Street,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRÁLIE
55	Swanston	Street,	Melbourne	VIC	3000,	AUSTRÁLIE
251	Maroondah	Hwy,	Ringwood	VIC	3134,	AUSTRÁLIE

Indonésie	20%,	Jižní	Amerika	15%,	Západní	Evropa	15%,	Japonsko	12%,	
Austrálie	8%,	Thajsko	8%,	SK	+	CZ	8%,	ostatní	14% 
 
JAZYKOVÉ KURZY:	Všeobecná/obchodní	angličtina	a	příprava	na	IELTS:	každé	pondělí
Akademická	angličtina:	2013:	7/1,	11/2,	18/3,	22/4,	27/5,	1/7,		5/8,	9/9,	14/10,	18/11
FCE,	CAE:	(10	nebo	12	týdnů),	nástupní	termíny	viz.	kalendář	na	straně	11
ODBORNÉ KURZY: Business	/	Child	Care:	2013:	4/2,	22/4,	15/7,	30/9
	 	 										2014:	3/2,	21/4,	14/7,	29/9
	 	 										2015:	2/2,	20/4,	13/7,	28/9
Angličtina:  Ranní:  Po - Pá 9:00 - 15:00
																					 Večerní:		 Po	-	Pá	16:00	20:30
Child	Care:		 Sydney:	 Po	-	Út	8:00	-	16:30,	St	8:00	-	12:00
																					 Melbourne:	 (Cer.	III)		 St	12:30	-	16:30,	Čt	-	Pá	8:00	-	16:30
	 	 (Diploma)		 St	13:00	-	17:00,	Čt	-	Pá	8:30	-	17:00	nebo
	 	 	 Po	-	Út	9:00	-	16:45,	St	9:00	-	15:45
Business:		 Melbourne		 Ranní:	Po	-	Út	9:00	-	17:00,	St	9:00	-	16:00
	 	 Večerní:	Po	-	Čt	17:00	-	22:00

Národnostní mix:
 
 
Nástupní termíny:

Rozvrh hodin:

Náš Tip

Objednejte na www.g8m8.cz                                Objednejte na www.g8m8.cz

Angličtina 
•	 výhodná cena v porovnání s kvalitou
•	 možnost ranního i večerního studia
•	 víza	na	5	měsíců	+	1	měsíc	prázdnin
•	 nabídka aktivit v rámci volného času
•	 všeobecná,	akademická	angličtina,	IELTS,	Cambridge	příprava

Cena od: AU$3 400

Angličtina + Odborný kurz

•	 víza	na	více	než	3	a	půl	roku	a	studium	na	splátky

•	 odborné kurzy: Business, Péče o děti

•	 lektoři s dlouholetou praxí

•	 propojení s univerzitami

Cena od: AU$4 000

Marcela Szabova
muculienka@post.sk

„Som naozaj rada, že som sa rozhodla pre 
ABILITY English. Moje štúdium angličtiny na 
ABILITY som si skutočne užívala. 
Stretla som tam veľa skvelých ľudí z celého 
sveta. Vyučovanie prebiehalo zábavnou 
formou, škola organizovala rôzne párty, 
výlety,
Ak by som sa mala ešte raz rozhodnúť, opäť 
by som si jednoznačne zvolila ABILITY. Táto 
škola bola pre mňa druhým domovom.“
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ELSIS	 nabízí	 skvělou	 úroveň	 výuky,	 jedinečné	 vyučovací	 metody	 a	 inovativní	 formy	 studia,	 které	 zajišťují	 rovnoměrné	
zaměření na teorii a praxi. Třídy s malým počtem studentů a maximálně interaktivním přístupem poskytují 
možnost individuální pozornosti lektorů. Všichni učitelé jsou velmi starostliví a vysoce kvalifikovaní v oboru, 
včetně několikaleté praxe. Škola využívá interaktivní způsob výuky a poskytuje poradenství při hledání práce.

Sydney: elsis.edu.au•			Cricos	code:	02644C     
•			Založeno	roku:	1991     
•			Akreditace:	NEAS, VETAB

2.	poschodí,	545	Kent	Street,	Sydney,	NSW	2000,	AUSTRÁLIE

Jižní	Korea	31%,	Jižní	Amerika	27%,	Evropa	22%,	Thajsko	7%,	Japonsko	1%,	ostatní	12%

 
JAZYKOVÉ KURZY:  Všeobecná	angličtina,	příprava	na	IELTS	-	každé	pondělí

Akademická	angličtina/obchodní	angličtina	2013:	2/1,	11/2,	25/3,	6/5,	17/6,	29/7,	9/9,	21/10 
	 	 	 					2014:	6/1,	17/2,	31/3,	12/5,	23/6,	4/8,	15/9,	27/10 
FCE:	(10	nebo	12	týdnů),	nástupní	termíny	viz.	kalendář	na	straně	11

 
Ranní:		 Po	-	Čt	8:30	-	14:30 
Večerní:	 Po	-	Pá	16:30	-	20:30 

Národnostní mix:

Nástupní termíny:

Rozvrh hodin:

„Na ELSIS som prišla pred tromi týždňami 
a od začiatku sa mi táto škola zapáčila. 
Môžeš tu spoznať ľudí z celého sveta a 
všetci učitelia sú veľmi priateľskí. Každému 
odporúčam zúčastniť sa piatkových 
aktivít, je to naozaj sranda a možnosť, 
ako sa zoznámiť s novými ľuďmi. Som 
veľmi rada, že som sa rozhodla zostať na 
tejto škole rok.“

Kristina Chvostekova
kristina.chvostekova@gmail.com

Angličtina + Odborný kurz
•	 prázdniny až 8 týdnů mezi angličtinou a odborným kurzem
•	 široká nabídka anglických kurzů i odborných škol
•	 studium odborných kurzů: IT, pohostinství, turismus, business, 

marketing a management...

Cena od: AU$5 300

Náš Tip

Objednejte na www.g8m8.cz

Všeobecná angličtina + Příprava na IELTS
•	 víza	až	na	7	měsíců
•	 4	týdny	prázdnin	mezi	všeobecnou	angličtinou	a	IELTS	přípravou
•	 intezivní a kvalitní příprava na uznávaný certifikát
•	 možnost večerního studia

Cena od: AU$5 160 Objednejte na www.g8m8.cz

The English Language School in Sydney

Proč studovat na této škole?

•	 kvalita za výbornou cenu

•	 vysoce kvalifikovaní profesoři

•	 nabídka odpoledních kurzů

•	 situovaná v centru Sydney, v blízkosti všech turistických atrakcí

•	 pozitivní ohlasy našich studentů

•	 škola	je	členem	akademické	skupiny	ECA	(Education	Centre	of	

Australia), která nabízí odborné a univerzitní kurzy

•		Počet	studentů	ve	škole: 600					•		Počet	studentů	ve	třídě:	15



08 

Ka
pl

an

KAPLAN

Kaplan International Colleges je skupina mezinárodně uznávaných škol, která má vice než 40 poboček 
po	 celém	 světě.	 Kaplan	 se	 pyšní	 více	 jak	 70-letou	 historií,	 během	 které	 na	 ní	 vystudovalo	 několik	 miliónů	 
studentů. Kaplan International Colleges mají campusy v Sydney, Brisbane, Cairns, Perthu, 
Melbourne a Adelaide. Vysoce kvalitní odborné kurzy Business se však vyučují pouze v Sydney.

Sydney: 

Brisbane:
Perth:
Cairns: 
Melbourne:     
Adelaide:
 

kaplaninternational.com •			Cricos	code:	01165D
 •			Založeno	roku:	1938
 •			Akreditace:	NEAS

Proč studovat na této škole?

•	 zázemí velkého, mezinárodně uznávaného vzdělávacího institutu
•	 kvalitní úroveň výuky za velmi přijatelné ceny
•	 odpolední vyučování odborných kurzů
•	 moderně zařízené campusy
•	 mnoho mimoškolních aktivit a výletů pro studenty
•	 JOB	KLUB:	Pomoc	s	psaním	životopisu,	příprava	průvodního	dopisu,	

příprava na interview, příprava na telefonické interview, návod na 
hledání	práce	vstup	do	JOB	KLUBU	ZDARMA	pro	Kaplan	studenty

•	 Podmínka přijetí na odborný kurz: minimálně vyšší pokročilá úroveň 
angličtiny (upper-intermediate)

•		Počet	studentů	ve	škole: 800					•		Počet	studentů	ve	třídě:	12

98	-	104	Goulburn	Street,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRÁLIE
30	-	32	South	Steyne,	Manly	NSW	2095,	AUSTRÁLIE
1.	poschodí,	379	Queen	Street,	Brisbane	QLD	4001,	AUSTRÁLIE
1325	Hay	Street	West,	Perth	WA	6005,	AUSTRÁLIE 
130	McLeod	Street,	Queensland	QLD	4870,	AUSTRÁLIE
370	Docklands	Drive,	Docklands	VIC	3008,	AUSTRÁLIE
132	Grenfell	Street,	Adelaide	SA	5000,	AUSTRÁLIE

Korea	19%,	Brazílie	12%,	Německo	9%,	CZ	+	SK	8%,	Francie	7%,	Čína	6%,	Japonsko	5%,	Kolumbie	5%, 
Thajsko	3%,	Turecko	3%,	Rusko	3%,	Španělsko	3%,	Nizozemsko	2%,	Švýcarsko	2%,	ostatní	13% 

JAZYKOVÉ KURZY: Všeobecná a business angličtina - každé pondělí 
příprava	na	ELTS:	2013	-	7/1,	11/2,	18/3,	22/04,	27/5,	1/7,	5/8,	9/9,	14/10,	18/11 
FCE,	CAE:	(10	nebo	12	týdnů),	nástupní	termíny	viz.	kalendář	na	straně	11
ODBORNÉ KURZY: Business	(jen	v	Sydney	City)	2013:	21/1,	25/2,	15/4,	20/5,	8/7,	12/8,	30/9,	4/11
	 	 	 2014:	20/1,	24/2,	14/4,	19/5,	7/7,	11/8,	29/9,	3/10

Angličtina:	5	dní	v	týdnu	Po	-	St	8:30	-	13:00,	Čt	-	Pá	8:30	-	15:45
Odborný	kurz	Business:	Po	-	St	16:30	-	21:30

Národnostní mix:

Nástupní termíny:

Rozvrh hodin:

Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	na	více	než	2	roky	a	studium	na	splátky,	celkově	4	měsíce	prázdnin
•	 pobočky v Sydney, Manly, Perth, Brisbane, Cairns, Melborne a Adelaide
•	 jedna z nejkvalitnějších škol v Austrálii
•	 odborný kurz Business
•	 studiem	odborného	kurzu	na	stejné	škole	ušetříte	AU$200	za	zápisné

Cena od: AU$5 720

Náš Tip

Objednejte na www.g8m8.cz

Angličtina + Příprava na certifikát
•	 víza	na	8	měsíců,	celkem	2	měsíce	prázdnin
•	 cena	angličtiny	od	AU$235/týden
•	 intenzivní a kvalitní výuka angličtiny a přípravy na celosvětově uznávaný 

Cambridge certifikát

Cena od: AU$5 840 Objednejte na www.g8m8.cz

KAPLAN International Colleges

„Pro zlepšení své angličtiny jsem si vybrala 
školu Kaplan International Colleges, výuka 
je zde na vysoké úrovni a velmi mile mě 
překvapil přátelský přístup všech učitelů ke 
studentům. Škola navíc každé odpoledne 
organizuje různé aktivity pro studenty, kde se 
můžete blíže seznámit s ostatními studenty 
a rychle si v cizím městě najít nové přátele.“Martina Knopová 

m.knopova@seznam.cz



IMAGINE

09 

Im
ag
in
e	
Ed

uc
at
io
n

Imagine	 Education	 se	 nachází	 na	 slunném	 Gold	 Coast	 a	 nabízí	 vysokou	 kvalitu	 studia	 anglického	 jazyka,	 jakož	
i velký výběr odborných kurzů. Zájemci se na této škole mohou vyučit v oborech pohostinství, kadeřnictví, 
automechanik, péče o děti a kosmetika. Díky pokrokovým metodám výuky a modernímu vybavení získávají 
studenti	 Imagine	 Education	 teoretické	 a	 praktické	 znalosti,	 zajišťující	 jim	 pevný	 základ	 pro	 budoucí	 kariérní	 růst.

Gold Coast: imagineeducation.com.au•			Cricos	code:	02695C
•			Založeno	roku:	2005
•			Akreditace:	VET, ELICOS, ACPECT, NEAS, NRT

13	Benowa	Road,	Southport,	QLD	4215,	AUSTRÁLIE
1.	poschodí,	Building	3F,	Southport	Central,	9	Lawson	Street,	
Southport	QLD	4215,	AUSTRÁLIE

Korea	32%,	Brazílie	15%,	Japonsko	12%,	Itálie	10%,	Thajsko	8%,	Polsko	8%,	Turecko	4%,	
Kolumbie	3%,	Rumunsko	2%,	Slovensko	2%,	Argentina	1%,	Maďarsko	1%	a	Německo	1% 
 
JAZYKOVÉ KURZY: Všeobecná	angličtina,	příprava	na	IELTS:	každé	pondělí
FCE,	CAE:	(10	nebo	12	týdnů),	nástupní	termíny	viz.	kalendář	na	straně	11
Akademická	angličtina:	2013:	25/03,	26/04,	14/10	(12	týdnů)
Business	angličtina:		2013:	15/07,	12/08,	09/09,	07/10,	04/11	(4,	8,	nebo	12	týdnů)	
ODBORNÉ KURZY: Business, kosmetika, automechanik, péče o děti, kadeřnictví, pohostinství, 
sport	a	rekreace,	fitness,	TESOL:	každé	pondělí

Ranní: Po - Pá 9:00 - 15:00

Večerní:	 Po	-	Pá	16:00	-	21:00

Národnostní mix:

Nástupní termíny:

Rozvrh hodin:

Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	až	na	2	a	půl	roku	a	studium	na	splátky
•	 cena	angličtiny	od	AU$200/týden
•	 odborné kurzy: Business, kosmetika, automechanik, péče o děti, kadeřnictví, 

pohostinství, sport a rekreace

Cena od: AU$5 225

Náš Tip

Angličtina
•	 víza	na	6	měsíců
•	 Kurzy: všeobecná a akademická angličtina, příprava na certifikáty  

IELTS,	FCE,	CAE
•	 Job club - pomoc se sestavením životopisu, hledáním práce, příprava na 

interview

Cena od: AU$8 120

Proč studovat na této škole?

•	 široký výběr odborných kurzů a angličtiny

•	 individuální a profesionální přístup ke studentovi

•	 nové a moderní prostory

•	 pestrý národnostní mix

•	 vysoce kvalifikovní a vzdělaní lektoři

•	 nízký počet studentů ve třídě

•		Počet	studentů	ve	škole: 950					•		Počet	studentů	ve	třídě:	13-15

Objednejte na www.g8m8.cz Objednejte na www.g8m8.cz

Imagine Education Australia

„Imagine jsem si vybrala hlavně kvůli lokalitě. Kvalita výuky byla velmi 

vysoká a za výhodnou cenu. Pod dozorem vynikajících lektorů jsem 

postoupila z úrovně začátečník na úroveň vyšší pokročilí pouze za půl roku. 

Škola se nachází ve městě Gold Coast které má 50 km písčitých pláží, což mi 

velmi zpříjemnilo pobyt.“
Monika Papežová 

hathtor01@atlas.cz
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Gold	Coast	Learning	Centre	 se	nachází	v	centru	 letoviska	Sufers	Paradise	na	pobřeží	Gold	Coast.	Tato	unikátní	poloha	 je	
vzdálená	 jen	2	minuty	 chůze	od	pláže.	 Studenti	 zde	mohou	 kombinovat	 kvalitní	 studium	 s	 relaxačním	 životním	 stylem.	
Škola	 nabízí	 výuku	 obecné	 angličtiny,	 přípravy	 na	 IELTS	 a	 Cambridge	 FCE	 certifikát.	 Stejně	 tak	 jsou	 na	 výběr	 odborné	
kurzy	TESOL	a	Business.	Gold	Coast	 Learning	Centre	 adoptovala	moderní	 techniky	 výuky,	 které	dělají	 učení	 zábavnějším	
a vzrušujícím. Každoročně sem přijíždí množství zahraničních studentů, což napomáhá kulturní různorodosti na škole.

Gold Coast: goldcoaststudy.com•			Cricos	code:	03268C
•			Založena	roku:	2004 
•			Akreditace:	ACPET, NEAS

Proč studovat na této škole?

•	 používání moderních vyučovacích technik

•	 jedna z nejlepších lokalit, přímo v centru tropického Surfers Paradise, 

2	minuty	od	pláže

•	 venkovní nádvoří s Barbeque

•	 pestrý národnostní mix

•	 přátelští a zkušení lektoři

•	 vhodné pro zapálené surfaře

•		Počet	studentů	ve	škole: 220	•		Počet	studentů	ve	třídě:	10-20

poschodí	1-3,	18-22	Orchid	Avenue,	Surfers	Paradise	QLD	4217,	AUSTRÁLIE

Brazílie	30%,	Japonsko	20%,	Korea	10%,	Slovinsko	10%,	Itálie	6%,	Francie	6%, 
Německo	5%,	Kolumbie	5%,	Chile	4%,	ostatní	4%

JAZYKOVÉ KURZY: Všeobecná	angličtina,	příprava	na	IELTS:	každé	pondělí											
ODBORNÉ KURZY: Business: každé pondělí
	 				TESOL:		2013	-	4/2,	6/5,	5/8,	4/11
	 																		2014:	17/2,	19/5,	18/8,	17/11
	 																		2015:	2/3,	1/6,	31/8

Angličtina:		 Po	-	Pá	9:00	-	15:30
Business:		 Po	-	Út	nebo	St	9:00	-	14:30
TESOL:		 Po	-	Pá	9:00	-	15:30						

Národnostní mix:

Nástupní termíny:

Rozvrh hodin:

 
Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	na	více	než	2	a	půl	roku
•	 odborné	kurzy:	Business	a	TESOL
•	 cena	odborné	školy	AU$2	250/6	měsíců	intenzivní	anglická	výuka

Cena od: AU$5 810

Náš Tip
Angličtina + Příprava na certifikát
•	 víza	na	8	měsíců,	celkem	2	měsíce	prázdnin
•	 4 týdny prázdnin mezi jazykovými kurzy
•	 nejlepší lokalita na Gold Coast
•	 pestrý národnostní mix

Cena od: AU$7 040Objednejte na www.g8m8.cz Objednejte na www.g8m8.cz

Gold Coast Learning Centre

„Když jsem si procházel katalogy škol, měl jsem v hlavě vizi místa zalitého sluncem. Gold 

Coast splnil moje očekávání do puntíku. Nádherné pláže, milí lidé, zpěněné vlny, toto si 

tam člověk užívá každý den. Gold Coast Learning Centre jsem si vybral kvůli její poloze. 

Oceán jen kousek od školy. Hned po hodinách angličtiny jsme se spolužáky vyběhli na 

surf. Pro mě to byla pohádka.“

Nicolas, Německo
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Kalendář 2015

Kalendář 2014

Leden

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Únor

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 24 28

Březen

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 24 28 29 30 31

Duben

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Květen

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Červen

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Červenec

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Srpen

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Září

Po Út St Čt Pá So Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Říjen

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Listopad

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 24 28 29 30

Prosinec

Po Út St Čt Pá So Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Kalendář 2013 Cambridge kurzy:

Leden

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Březen

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Duben

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Červenec

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Květen

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Červen

Po Út St Čt Pá So Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Červenec

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Srpen

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 24 28 29 30 31

Září

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Říjen

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Prosinec

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Leden

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Únor

Po Út St Čt Pá So Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

Březen

Po Út St Čt Pá So Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Duben

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Květen

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 24 28 29 30 31

Červen

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Srpen

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Září

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Říjen

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Listopad

Po Út St Čt Pá So Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Prosinec

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Listopad

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Únor

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Poznámky:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Nástupní termíny jazykových kurzů:

Všeobecná angličtina: každé pondělí
IELTS/EAP: na www.g8m8.cz na stránce školy

Ceny Cambridge testů:
PET	=	AU$242		|		FCE	=	AU$362		|		CAE	=	AU$368

Nástupní termíny odborných kurzů:
na www.g8m8.cz na stránce školy

Poznámky:
Státní svátek (pro celou  Austrálii)

Začátek	studia	FCE

Cambridge	FCE	test

PET:

07/01	–	15/03
25/03	–	07/06
23/09	–	13/12

FCE:

07/01	–	15/03
18/03	–	07/06
09/09	–	29/11

CAE:

07/01	–	15/03
18/03	–	07/06
09/09	–	29/11

2013

FCE testy:  9/3,	8/6,	22/8,	7/12
CAE testy: 16/3,	8/6,	31/8,	14/12

PET:

09/01	–	16/03
26/03	–	08/06
24/09	–	14/12

FCE:

06/01	–	14/03
17/03	–	06/06
08/09	–	28/11

CAE:

06/01	–	14/03
24/03	–	13/06
15/09	–	05/12

2014

FCE testy:  8/3,	7/6,	21/8,	6/12
CAE testy: 15/3,	7/6,	30/8,	13/12

PET:

07/01	–	15/03
25/03	–	07/06
23/09	–	13/12

FCE:

05/01	–	13/03
16/03	–	05/06
07/09	–	27/11

CAE:

05/01	–	13/03
16/03	–	05/06
07/09	–	27/11

2015

FCE testy:  7/3,	6/6,	20/8,	5/12
CAE testy: 14/3,	6/6,	29/8,	12/12
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Cenová kalkulace Potřebné dokumenty:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Další kroky:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Poznámky:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Co dál...

1. krok: Výběr místa, školy, kurzu, délky jeho trvaní a termínu začátku 
studia.	Dalším	krokem	je	vyplnění	přihlášky	na	školu.	Do	2-3	pracovních	dní	
dostaneme	proforma	fakturu,	“LETTER	OF	OFFER”,	obsahující	přesnou	cenu	
za studium.

2. krok: Platba školného, zápisného a OSHC (povinné pojištění pro 
zahraniční studenty) bankovním převodem. Po zaplacení školného, 
zápisného	a	OSHC	dostaneme	dokument	“ELECTRONIC	CONFIRMATION	OF	
ENROLMENT”	na	základě	kterého	se	žádá	o	víza	na	australské	ambasádě	ve	
Vídni	(e-CoE	formulár).

3. krok: Podání žádosti o vízum ve Vídni (na vyřízení je třeba počítat s 
časovou rezervou cca 1-4 týdny).

4. krok: Po udělení víza nás navštívíte a dostanete od nás cenné informace 
a materiály jako informační balíček pro lepší orientaci v Austrálii, průvodce 
městem Sydney a dárek od nás. Na tomto setkání vyřídíme i vaši letenku, 
případně připojištění.

Náklady na studium závisí na následujících faktorech:

•	 Vaší znalosti jazyka

•	 Celkové délce studia

•	 Vašeho výběru školy

Studium angličtiny
Škola

kurz 1

délka kurzu

cena/týden

kurz	2

délka kurzu

cena/týden

zápisné

poplatek za materiály/Cambridge testy

Cena celkem

Studium odborné školy/univerzity
Škola

kurz 1

délka kurzu

cena celkem

první splátka

poplatek za materiály/zálohy

zápisné

První splátka celkem

Studium celkem první splátka

Ostatní náklady

OSHC povinné zdravotní pojištění

poplatek za žádost o víza

ubytování

letenka (jednosměrná/zpáteční)

Celkové počáteční náklady

Poznámky

délka víz

finanční krytí
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The	 Australian	 Institute	 of	 Professional	 Education	 (AIPE)	 je	 moderní	 škola,	 která	 nabízí	 velice	 kvalitní	 výuku	 jak	
anglického jazyka, tak i odborných předmětů. Kvalifikovaní a zkušení lektoři a zcela moderně zařízené vyučovací 
prostory patří mezi hlavní přednosti této školy. Kromě samotné výuky škola klade důraz také na aktivity volného 
času, které pořádá pravidelně během celého roku. Příjemnou atmosféru školy dotváří perfektně vybavená 
společenská místnost, kde studenti mohou využívat plazmovou televizi, Wi-Fi, ledničku, mikrovlnku, stolni tenis a pod.

Sydney: aipe.nsw.edu.au•			Cricos	code:	02736K    
•			Založeno	roku:	2008
•			Akreditace:	VET, ELICOS, ACPECT, NEAS, NRT

Proč studovat na této škole?

•	 nízky počet studentů ve třídě

•	 nový populární kurz Project Management

•	 část studia se dá absolvovat online

•	 výborný národnostní mix

•	 vysoce kvalifikovaní lektoři

•	 moderní zázemí pro výuku i volný čas

•		Počet	studentů	ve	škole: 940					•		Počet	studentů	ve	třídě:	18

2.	poschodí,	118	Walker	Street,	North	Sydney	NSW	2060,	AUSTRÁLIE

Egypt	20%,	Asie	20%,	Indie	15%,	Jižní	Amerika	10%,	Evropa	10%,	ostantí	25%

JAZYKOVÉ KURZY: Všeobecná	angličtina,	Příprava	na	IELTS,	Obchodní	angličtina	-	každé	pondělí	
FCE:	(10	nebo	12	týdnů),	nástupní	termíny	viz.	kalendář	na	straně	11
Akademická	angličtina	2013:	18/3,	22/4,	27/5,	1/7,	5/8,	9/9,	14/10,	18/11
ODBORNÉ KURZY: Business, Marketing, Management, Project Management, HR Management, 
Účetnictví a Turismus
2013:	14/1,	18/2,	8/4,	13/5,	8/7,	12/8,	30/9,	4/11
2014:	13/1,	17/2,	7/4,	12/5,	7/7,11/8,	29/9,	03/11
2015:	12/1,	16/2,	6/4,	11/5,	6/7,	10/8,	28/9,	2/11

Angličtina:		 Po	-	Čt	8:30	-	14:15
Odborný	kurz:	Rozvrh	možnost	1:	Po	-	Út	8:30	-	15:45	a	Pá	8:30	-	17:00 
	 Rozvrh	možnost	2:	Po	-	Čt	16:00	-	21:30 
	 Rozvrh	možnost	3:	St	-	Čt	8:30	-	15:45	a	So	8:30	-	17:00

Národnostní mix:

Nástupní termíny:

 
Rozvrh hodin:

„Keď som sa rozhodoval kam pôjdem na 
svoj jazykový pobyt, Austrália bola na 
prvom mieste. AIPE som si vybral, pretože 
je to najlepší kompromis medzi cenou a 
úrovňou výučby, ktorá je skutočne vysoká.  
Profesionálny personál, priateľský prístup, 
vysoké technické zabezpečenie a originálne 
vyučovacie metódy. O Austrálii som 
rozmýšľal už dlho a aj napriek počiatočným 
ťažkostiam môžem svoje rozhodnutie 
považovať za najlepšie vo svojom živote.“Milan Križan, Poprad

Angličtina 
•	 vízum až na 5 měsíců
•	 možnost vrácení si nákladů prací při studiu
•	 široký výběr kurzů
•	 vhodné pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v jazyce

Cena od: AU$3 470 Objednejte na www.g8m8.cz

Angličtina + Příprava na IELTS + Odborný kurz
•	 studiem	odborného	kurzu	na	téže	škole	ušetříte	až	AU$200	na	zápisném
•	 víza	až	na	3	roky	a	2	měsíce
•	 odborné kurzy: Business, Marketing, Management, Projet management,  

HR management, Účetnictví a Turismus

Cena od: AU$6 380 Objednejte na www.g8m8.cz

Doporučujem
e

Australian Institute of Professional Education 
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Škola byla založena roku 1985 a je jednou z nejznámějších odborných škol v Sydney. Nabízí široký výběr 
jazykových i odborných kurzů. Škola s moderními a prostornými třídami, je vybavena internetovou kavárnou a 
velkou terasou na posezení venku. Studenti mají možnost si vybrat z kurzů Business, Tourism nebo Hospitality. 

Sydney: sela.com.au | sbta.com.au•			Cricos	code:	00181A     
•			Založeno	roku:	1985     
•			Akreditace:	NEAS, VETAB

Proč studovat na této škole?

•	 multimediální centrum s přístupem pro studenty angličtiny

•	 cenově	velmi	výhodný	balíček	angličtina	+	odborný	kurz

•	 plně vybavený training-bar pro kurzy pohostinství

•	 možnost výběru z ranních, odpoledních a večerních kurzů pro 

odborné kurzy

•	 uznávání kreditů a přímý postup na Central Queensland 

University & Macquaire University

•		Počet	studentů	ve	škole: 1600

•		Počet	studentů	ve	třídě: Angličtina 14, Odborné kurzy 25

2.	poschodí,	401	Sussex	Street,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRÁLIE

Angličtina	(SELA):	Korea	3%,	Thajsko	15%,	Indonésie	14%,	Itálie	2%,	Polsko	8%,	Brazílie	23%,	Španělsko	5%,	Kolumbie	18%,	Peru	9%,	Egypt	3%
Odborné	kurzy	(SBTA):	Korea	6%,	Japonsko	2%,	Čína	2%,	Nepál	18%,	Indie	3%,	Thajsko	15%,	Indonésie	19%,	Kolumbie	6%,	Brazílie	11%,	Peru	2%,	Slovensko	2%,	ČR	2%,	
Polsko	2%,	Maďarsko	1%,	Rumunsko	1%,	Turecko	1%,	Západní	Evropa	2%,	Afrika	1%

JAZYKOVÉ KURZY: Všeobecná angličtina: každé pondělí 
ODBORNÉ KURZY: Business,	Turismus,	Hospitality,	Marketing,	Management:	 2013	-	11/2,	11/3,	29/4,	27/5,	22/7,	19/8,	14/10,	11/11
	 	 	 						 	 2014	-	10/2,	10/3,	28/4,	26/5,	21/7,	18/8,	13/10,	10/11 

Angličtina:		 Ranní:	Po	-	Čt	8:45	-	14:30	 	 	 Odborné	kurzy:		 Ranní:	Po	-	Čt	8:45	-	12:30 
	 Večerní:	Po	-Pá	16:00	-	20:30	 	 	 	 	 Odpolední:	Po	-	Čt	13:00	-	16:45 
	 	 	 	 	 	 	 Večerní:	Po	-	Čt	17:00	-	20:45

Národnostní mix:

Nástupní termíny:

Rozvrh hodin:

Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	na	více	než	3	roky	a	studium	na	splátky
•	 celkově 4 měsíce prázdnin
•	 jedna z cenově nejvýhodnějších škol v Austrálii na angličtinu
•	 odborné kurzy: Business, Turismus, Hospitality, Marketing, Management

Cena od: AU$4 740

Náš Tip

Objednejte na www.g8m8.cz

Angličtina
•	 víza	na	5	měsíců	+	1	měsíc	prázdnin
•	 cena	angličtiny	za	AU$170/týden
•	 profesionální tým učitelů
•	 umístění v centru Sydney 

Cena od: AU$2 920 Objednejte na www.g8m8.cz

The Sydney English Language Academy 
The Sydney Business and Travel Academy
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Bridge Business College je jedna z největších odborných škol v Sydney poskytující jazykové a odborné 
vzdělání. Výuka probíhá v moderních prostorách, které jsou vybaveny audiovizuální technikou, což 
pomáhá lektorům ke kreativnější výuce. Všichni lektoři mají odborné znalosti a jsou plně kvalifikovaní.
Studenti si sami sestavují rozvrh pomocí propracovaného školního online systému, 
díky čemuž je škola velmi žádaná. Bridge Business College nabízí flexibilní rozvrh.

Sydney: bridgebc.edu.au•			Cricos	code:	01107C
•			Založeno	roku:	2006
•			Akreditace:	NEAS

Proč studovat na této škole?

•	 škola se nachází přímo v centru Sydney

•	 angličtina je rodným jazykem všech učitelů

•	 jedna z největších odborných škol v Sydney

•	 individuální přístup

•	 mnoho počítačových místností

•	 výhodné ceny

•	 flexibilní rozvrh

•		Počet	studentů	ve	škole: 2500					•		Počet	studentů	ve	třídě:	15-25

333	Kent	Street,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRÁLIE

ČR	+	SR	15%,	Francie	3%,	Polsko	3%,	Brazílie	40%,	Kolumbie	5%,	Bangladéš	5%,	Egypt	5%,	Čína	10%,	Thajsko	
10%,	ostatní	(Japonsko,	Korea,	Austrálie)	4% 

JAZYKOVÉ KURZY:  Všeobecná angličtina - každé pondělí

ODBORNÉ KURZY:	Business,	Human	Recources,	Turismus	 2013:	14/1,	25/2,	8/4,		20/5,	1/7,	12/8,	23/9,	4/11

	 	 	 																		 2014:	13/1,	24/2,	7/4,	19/5,	30/6,	11/8,	22/9,	3/11

	 	 	 																		 2015:	12/1,	23/2,	6/4,	18/5,	29/6,	10/8,	21/9,	2/11

Ranní: Po - Čt 9:00 - 15:00

Večerní:	 Po	-	Pá	16:30	-	21:00

Národnostní mix:

Nástupní termíny:

Rozvrh hodin:

Angličtina
•	 víza	na	5	měsíců	+	1	měsíc	prázdnin
•	 cena	studia	AU$165/týden
•	 jeden z cenově nejvýhodnějších anglických kurzů
•	 zkušení lektoři

Cena od: AU$2 460 Objednejte na www.g8m8.cz

Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	na	více	než	2	a	půl	roku	a	studium	na	splátky
•	 studiem na téže škole ušetříte až AU$150 na zápisném
•	 možnost	3-měsíční	splátky	za	odborný	kurz
•	 odborné kurzy: Business, Human Recources, Turismus

Cena od: AU$4 310 Objednejte na www.g8m8.cz

Doporučujem
e

Bridge Business College

„Študovala som  Human Resources Management na BBC.  Páčila sa 

mi možnosť flexibilného rozvrhu, ktorý som si sama zostavovala. 

Spolužiaci boli naozaj priateľskí a o zábavu núdza nebola. Ak sa ešte 

stále rozhodujete, akú školu si zvoliť, BBC môžem jedine odporučiť.“

Ivanka, Pezinok
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Škola	 získala	 registraci	 v	 září	 2004	 a	 začala	 přijímat	 studenty	 v	 lednu	 2005.	 Učitelský	 sbor	 a	 administrativní	 pracovníci	
jsou všichni kvalifikovaní a zkušení vyučující, kteří ukončili prominentní australské univerzity. Jako součást akademicky 
uznávané skupiny uplatňuje více jak 50-ti leté zkušenosti vyučování s důrazem na dynamické studijní prostředí. The 
Australian Academy of Commerce se zaměřuje na docílení toho, aby její studenti byli kompetentní v oblasti „business“ 
a zároveň se snaží motivovat studenty k tomu, aby dokázali využít nejnovější poznatky v oblasti osobního rozvoje.

Sydney: ausacademy.edu.au•			Cricos	code:	02599C     
•			Založeno	roku:	2004
•			Akreditace:	VETAB, ACPET

Proč studovat na této škole?

•	 flexibilní rozvrh hodin: dopolední/odpolední vyučování,  

možnost	studovat	jen	2	dny	v	týdnu

•	 slovenský zástupce na škole

•	 moderní zařízení, projektor v každé třídě

•	 možnost pokračovat ve studiu na více univerzitách

•	 zaměření čistě na business zaručuje kvalitu výuky

•	 lokalita nedaleko hlavního vlakového nádraží „Central“

•		Počet	studentů	ve	škole: 400					•		Počet	studentů	ve	třídě:	20

7.	poschodí,	8	Quay	Street,	Haymarket	NSW	2000,	AUSTRÁLIE	

Asie	(Thajsko,	Japonsko,	Malajsie,	Indonésie)	45%,	Evropa	(ČR,	SR,	Itálie,	Francie,	Polsko,	Anglie, 

Nemecko)	30%,	Latinská	Amerika	(Brazílie,	Columbie,	Mexiko,	Argentina)	15%,	ostatní	(USA,	Egypt)	10%

ODBORNÉ KURZY:  Business, Marketing, Management, Účetnictví:

	 	 2013:	14/1,	11/3,	15/4,	10/6,	15/7,	9/9,	14/10,	9/12 

	 	 2014:	13/1,	10/3,	14/4,	9/6,	14/7,	8/9,	13/10,	8/12

	 	 2015:	12/1,	9/3,	13/4,	8/6,	13/7,	7/9,	12/10,	7/12

Pondělí	až	čtvrtek:	4	dopolede	nebo	večery,	nebo	2	celé	dny		

Ráno:	8:00	-	12:20,	odpoledne:	12:30	-	16:50	,	večer:	17:00	-	21:20

Student musí splnit 5 předmětů dle vlastního výběru

Národnostní mix:

Nástupní termíny:

Rozvrh hodin:

„Jž přes rok jsem studentem Australian 
Academy of Commerce a všem ji mohu 
jen doporučit. Velkou výhodou je flexibilní 
rozvrh, který se dá snadno skloubit s prací. Co 
opravdu oceňuji, jsou rodilí učitelé a možnost 
zapsat se na předměty přes internet, což 
rozhodně každá škola nenabízí. 
Takže jestli ještě někdo váhá, AAC je jasnou 
volbou :o)“Jana Morávkova z Krkonoš

jana.marion@yahoo.com.au

Odborný kurz
•	 nízká cena
•	 délka	studia	od	6	měsíců	do	3	a	půl	roku
•	 odborný kurz: Business, Marketing, Management, Účetnictví
•	 vstupní úroveň angličtiny stačí intermediate pokud začneš na úrovni Cert II

Cena od: AU$1 500

Náš Tip

Objednejte na www.g8m8.cz

Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	až	na	2	a	půl	roku
•	 3-měsíční	kurz	angličtiny	a	2-letý	odborný	kurz
•	 přímý přestup na univerzitu po ukončení studia odborného kurzu
•	 možnost večerního studia

Cena od: AU$3 620 Objednejte na www.g8m8.cz

Australian Academy of Commerce
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ACNT je jedna z nejuznávanějších škol přírodních terapií, která vyučuje přírodní medicínu z tradice západních věd.  
Škola je velmi hrdá na kvalitu výuky a na své prvotřídní vybavení. Během své existence si škola drží přední 
místo mezi poskytovateli vzdělání v oboru přírodních věd v Austrálii. Je také akreditována několika 
předními	 australskými	 i	 mezinárodními	 asociacemi	 a	 vzdělávacími	 institucemi	 jakými	 jsou	 CIDESCO	 a	 	 ITEC.	
Studium na ACNT je propojeno s praxí tak, aby absolventi ACNT byli velmi žádaní a atraktivní na trhu práce.

Sydney:
Brisbane: acnt.edu.au•			Cricos	code:	00246M, 03107J

•			Založeno	roku:	1982    
•			Akreditace:	VETAB, CIDESCO, ITEC

Proč studovat na této škole?

•	 více	jak	20-ti	letá	tradice

•	 všichni lektoři jsou uznávaní profesionálové z praxe

•	 škola klade důraz na praktickou stránku výuky a získání 

zkušeností

•	 škola má vlastní kliniku, centrum zdraví a knihovnu, 

kterou mohou studenti neomezeně využívat

•	 70%	studentů	jsou	Australané

•		Počet	studentů	ve	škole: 900					•		Počet	studentů	ve	třídě:	20

57	Foveaux	Street,	Surry	Hills	NSW	2010,	AUSTRÁLIE
2/10	Costin	Stree,	Fortitude	Valley	QLD	4006,	AUSTRÁLIE

Austrálie	70%,	Evropa	10%,	Jižní	Amerika	10%,	Asie	10%

ODBORNÉ KURZY: Fitness:	Cert	III/Diploma:		 2013:	4/2,	27/5,	16/9
	 	 	 2014:	3/2,	26/5,	15/9	
	 																		Certificate	IV:	 2013:	4/2,	27/5,	16/9
	 	 				 2014:	24/3,	14/7,	3/11
     
	 			Massage	Therapy,	Aromatherapy:	2013:	4/2,	27/5,	16/9
	 	 									 									2014:	3/2,	26/5,	15/9

Massage Therapy, Aromatherapy: 	Po,	Út,	Čt	8:30	-	14:30,	St	8:30	-	15:30,	Pá	-	So	praxe	na	klinice

Fitness:	Po,	Út,	St	8:30	-	17:30

Národnostní mix: 
 
Nástupní termíny:

Rozvrh hodin: 

Odborný kurz
•	 kurzy	v	trvání	od	16	týdnů	až	do	3	let
•	 na výběr z kurzů: Fitness, Massage Therapy, Aromatherapy 
•	 kvalitní vzdělání a uzanávané kvalifikace
•	 lukrativní obory s vysokým uplatněním v Austrálii

Cena od: AU$5 975 Objednejte na www.g8m8.cz

Odborný kurz + Bakalářské studium
•	 získej	bakalářský	titul	jen	za	2	roky
•	 přímý přestup z odborné školy na bakalářské studium
•	 získej vzdělání v oblasti Sport Management
•	 pouze $AU500 záloha za studium  na univerzitě

Cena od: AU$6 314 Objednejte na www.g8m8.cz

Doporučujem
e

Australasian College of Natural Therapies

„Škola je super! Skvěle vybavená. vlastní 
knihovna, kavárna, počítačová učebna je 
samozřejmostí. Škola je velká, má prostorné 
pohodlné třídy a vtipné a nápomocné učitele u 
kterých je vidět, že svou práci dělají rádi. Ve třídě 
máme super kolektiv, chodíme na společné 
obědy, akce a pod.“

Tomáš Bystroň, t.bystron@seznam.cz
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ACSF	nabízí	svým	studentům	profesionální	vzdělání	už	více	 jak	20	 let.	Škola	 je	národně	uznávaná	a	vysoce	respektovaná	
společnostmi v oboru. Studenti si mohou vybrat ze zajímavého spektra nabídek jako fitness trenér, masáže nebo 
administrativa sportu a rekreace. Výuka je dynamická a zajímavá s důrazem na praktickou část. Škola je lokalizována 
blízko centra Sydney a Perthu v blízkosti turistických akcí a obchodních center, lehce dostupná veřejnou dopravou.

Sydney:
Perth:
Melbourne:

acsf.net.au•			Cricos	code:	03071E    
•			Založeno	roku:	1985     
•			Akreditace:	VETAB, ATMS

Proč studovat na této škole?

•	 dlouholetá tradice

•	 campusy v Sydney, Melbourne a Perthu

•	 přístup na internet přes Wi-Fi

•	 vyučující přímo z praxe

•	 výborný poměr teorie/praxe

•	 moderní vybavení

•		Počet	studentů	ve	škole: 700					•		Počet	studentů	ve	třídě:	25

1.	poschodí,	225	Clarence	St,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRÁLIE
3	Price	Street,	Subiaco	WA	6008,	AUSTRÁLIE
183	Bouverie	St,	Carlton	VIC	3010,	AUSTRÁLIE

Evropa		40%,	Jižní	Amerika	25%,	Japonsko	15%,	Thajsko	15%,	ostatní	5%

ODBORNÉ KURZY: Fitness, Masáže, Administrativa sportu a rekreace: 

	 	 2013:	25/1,	26/4,	12/7,	4/10

	 	 2014:	24/1,	17/4,	11/7,	3/10

	 	 2015:	23/1,	17/4,	10/7,	2/10

 

Sydney:		 Cert.	III,	Cert.	IV:	Út,	St	nebo	Čt,	Pá	8:45	-	17:30

	 Diploma:	Po,	St	8:45	-	17:30

Perth:		 Po,	St	8:45	-	17:30

Melbourne:	 Út,	Čt	8:45	-	17:30

Národnostní mix:

Nástupní termíny:

Rozvrh hodin:

„Masážní terapie mně vždy zajímala. Bylo skvělé, že jsem ji mohla studovat v Sydney a 
zdokonalit se v technikách aromaterapie, sportovní a shiatsu masáže.“

Jen, Anglie

„Fitness kurz, který jsem studoval v Sydney na ACSF byl zábavný a praktický. Náš učitel nás 
vždycky bral do okolních posiloven a parků na tréninky.  Rozvrh rozdělený do dvou dní byl pro 
mne skvělý, protože jsem si mohl naplno užít australský životní styl.“

Marco, Brazílie

Odborný kurz
•	 víza na více než 1 a půl roku a studium na splátky
•	 cena	od	AU$3	580	za	6	měsíců	studia
•	 lehké uplatnění - Fitness, Masáže a Administrativa sportu a rekreace  

jsou jedny z nejrychleji rostoucích průmyslů v Austrálii

Cena od: AU$3 580 Objednejte na www.g8m8.cz

Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	na	více	než	2	roky	a	studium	na	splátky
•	 celkově 4 měsíce prázdnin
•	 8 týdnů prázdnin mezi angličtinou a odborným kurzem
•	 moderní vybavení

Cena od: AU$5 700 Objednejte na www.g8m8.cz

Náš Tip

Australian College of Sport and Fitness
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V	 roce	 2005	 začali	 Julio	 Chavez	 a	 Andre	 Cerutti	 pracovat	 na	 zřízení	 International	 College	 of	 Capoeira	 za	 účelem	
rozvoje	 vlastností	 a	 znalostí	 studentů	 Capoeiry.	 Od	 roku	 2007,	 kdy	 byla	 akreditována	 Státním	 Regulačním	
Úřadem, se tato škola věnuje výuce odborných kurzů v oblasti sportu. Kurzy sportovního coachování pro 
mezinárodní	 studenty	 jsou	 přístupné	 od	 roku	 2009.	 Se	 změnou	 názvu	 na	 College	 of	 Sport	 and	 Fitness	 přišli	 i	
inovace ve výuce, které poskytují studentům znalosti potřebné k tomu, aby byli úspěšní na pracovním trhu.

Sydney: •			Cricos	code:	03057C
•			Založeno	roku:	2009
•			Akreditace:	VETAB, NRT, ACPET

Proč studovat na této škole?

•	 originalita, první škola, která nabízí výuku Sport Coaching

•	 instruktoři s dlouholetými zkušenostmi přímo z Brazílie

•	 zcela nové prostory a vybavení

•	 docházka	pouze	2	dny	v	týdnu

•	 60%	teorie,	40%	praxe	(cvičení)

•	 škola se nachází v centru města

•		Počet	studentů	ve	škole: 280					•		Počet	studentů	ve	třídě:	24

12	Wentworth	Ave,	Darlinghurst,	Sydney	NSW	2010,		AUSTRÁLIE

Jižní	Amerika	35%,	Západní	Evropa	25%,	Východní	Evropa	20%,	Asie	10%,	ostatní	10%

ODBORNÉ KURZY: Sport	Coaching,	Sport	a	rekreace:	 2013:	18/2,	13/5,	5/8,	21/10

	 	 	 	 2014:	17/2,	19/5,	11/8,	3/11

Ranní:	Po	-	St	8:00	-	16:00	

Večerní:	Po	-	St	17:00	-	22:00

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodin:

Angličtina + příprava na certifikát 
+ Odborný kurz
•	 víza na 4 roky a studium na splátky, celkově 5 měsíců prázdnin
•	 odborné kurzy: Sport Couching a Sport a rekreace

Cena od: AU$7 340

Náš Tip

Objednejte na www.g8m8.cz

Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	na	3	a	půl	roku	a	studium	na	splátky
•	 celkově 4 měsíce prázdnin
•	 docházka	pouze	2	dny	v	týdnu
•	 odborné kurzy: Sport Couching a Sport a rekreace

Cena od: AU$5 420 Objednejte na www.g8m8.cz

„Možnost studovat brazilské bojové úmění přímo v centru Sydney je 

nezapomenutelný zážitek, i když jsem se o podobné  sporty vždy zajímal. 

Líbí se mi studovat jen 2 dny v týdnu. Vyučující jsou mladí profesionálové  

a snaží se podat co nejlepší výkon a udělat studium zajímavé pro všechny. 

Školu doporučuji všem, kteří rádi sportují a chtějí potkat zajímavé lidi z 

celého světa.“ 

Gábor, Maďarsko

College of Sport and Fitness

sportscollege.nsw.edu.au



20 

C
IC

CIC

Cambridge International College (CIC) byla založena v roce 1995 a od té doby nabízí přes 50 kurzů ve třech hlavních 
městech Australských států - Adelaide, Melbourne a Perth. V součastnosti se plánuje otevření campusu v Sydney. 
Všechny campusy jsou moderně vybaveny, s počítačovými a odpočinkovými místnostmi s Wi-Fi připojením. 
CIC organizuje pro své studenty Conversation club, Movie club, Job assist, sportovní aktivity, výlety a exkurze. 
Ve škole panuje přátelská atmosféra a učitelé jsou nápomocni při řešení všech problémů a požadavků studentů.

Adelaide:
Melbourne:
Perth:

cambridgecollege.com.au•			Cricos	code:	01718J, 01459A
•			Založeno	roku:	1995
•			Akreditace:	NEAS, ACPET

Proč studovat na této škole?

•	 campusy v Adelaide, Melbourne a Perthu

•	 kvalifikovaní a vstřícní lektoři

•	 nabídka všech druhů angličtiny

•	 zajímavý výběr z odborných předmětů

•	 dopolední, odpolední i večerní výuka

•	 organizování aktivit pro volný čas

•	 návaznost studia na univerzity

•	 Job assist - pomoc při hledání práce

•		Počet	studentů	ve	škole: 3000					•		Počet	studentů	ve	třídě:	15-25

22-26	Peel	Street,	Adelaide	SA	5000,	AUSTRÁLIE
422	Little	Collins	Street,	Melbourne	VIC	3000,	AUSTRÁLIE
297	Hay	Street,	East	Perth	WA	6004,	AUSTRÁLIE

Dohromady až 40 národností, v závislosti na campusu

JAZYKOVÉ KURZY: Všeobecná	angličtina/Příprava	na	IELTS:	Každé	pondělí
FCE,	CAE:	(10	nebo	12	týdnů),	nástupní	termíny	viz.	kalendář	na	straně	11
ODBORNÉ KURZY: Hospitality:	 2013:	11/2,	6/5,	1/7,	29/7,	9/9,	21/10,	18/11
	 																									 2014:	10/2,	21/4,	30/6,	8/9,	17/11
	 	 2015:	9/2,		20/4,	29/6,	7/9,	16/11
Management/Marketing:		 2013:	11/2,	6/5,	29/7,	21/10,	25/11
	 																				 2014:	24/3,	2/6,	8/9,	24/11
	 																				 2015:	23/3,	1/6,	14/9,	23/11

Angličtina:			 Po	-	St	ranní:	9:00	-	13:15	nebo	večerní:	18:00	-	22:00
Business:		 Po	-	Út	8:30	-	16:00,	St	8:30	-	12:00
Management/Marketing:	St	-	Čt	8:30	-	16:00,	Pá	8:30	-	12:00
Hospitality:	2	a	půl	dne	za	týden,	záleží	na	typu	kurzu

Národnostní mix:

Nástupní termíny:

Rozvrh hodin:

 
Angličtina + Odborný kurz
•	 víza na 1 a půl roku a studium na splátky
•	 celkově 4 měsíce prázdnin
•	 odborné kurzy: Hospitality, Management, Marketing, Business
•	 studiem	odborného	kurzu	na	téže	škole	ušetříte	AU$200	na	zápisném

Cena od: AU$5 730 Objednejte na www.g8m8.cz

Angličtina + Příprava na certifikát
•	 víza na 8 měsíců
•	 celkově	2	měsíce	prázdnin
•	 dobrá kombinace angličtiny a přípravy na celosvětově uznávané certifikáty
•	 cena angličtiny od AU$180/týden

Cena od: AU$4 690 Objednejte na www.g8m8.cz

Doporučujem
e

Cambridge International College

„Cambridge International College mi dala dobrú výuku angličtiny a 
absolvoval som tam aj kurz komerčnej kuchárčiny, ktorý je vedený 
v rámci Hospitality kurzov. Páčilo sa mi, že to štúdium bolo vhodne 
doplnené praxou, čím som si utvrdil teoretické znalosti.
Ak zvažujete štúdium v Perthe alebo iných mestách Austrálie, 
Cambridge International College možem  odporučiť.“

Rasťo, Slovensko
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Kent Institute je od svého založení v roce 1989 jednou z nejúspěšnějších institucí v oblasti obchodu v Austrálii. Škola 
soustavně investuje do moderního vybavení a svým studentům nabízí vysoce kvalitní vzdělání. Systém výuky je 
naplánován	 tak,	 aby	odpovídal	 aktuálním	 standardům	na	 trhu	práce.	 Lektoři	 na	 Kent	 Institute	 spojují	 teoretické	 znalosti	
s praktickými zkušenostmi v oboru, aby poskytli absolventům neocenitelné zdroje informací pro jejich budoucnost.

Sydney: kent.edu.au•			Cricos	code:	00161E
•			Založeno	roku:	1989
•			Akreditace:	VETAB

Proč studovat na této škole?

•	 lokalita: škola se nachází v centru Sydney

•	 možnost přímo přestoupit z odborného kurzu na univerzitu

•	 možnost bakalářského studia

•	 možnost výběru mezi ranním a večerním studiem

•	 osobní a starostlivý přístup ke každému studentovi

•	 levné IT kurzy

•		Počet	studentů	ve	škole: 700					•		Počet	studentů	ve	třídě:	20

5.	poschodí,	545	Kent	Street,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRÁLIE

Asie	60%,	Jižní	Amerika	21%,	Evropa	12%,	Ostatní	7%
 
ODBORNÉ KURZY: Business, Marketing, Účetnictví, IT:
	 2013	-	14/1,	11/2,	11/3,	29/4,	27/5,	15/7,	12/8,	30/9,	28/10
	 2014	-	13/1,	10/2,	10/3,	28/4,	26/5,	14/7,	11/8,	29/9,	27/10
UNIVERZITNÍ KURZY: Bakalář v Business (specializace na management/IT):
	 2013	-	11/2,	10/6,	7/10
	 2014	-	10/2,	9/6,	6/10 
	 2015	-	9/15,	8/6,	5/10

ODBORNÉ KURZY: Business,	Marketing:	Po	-	Pá:	ranní:	9:00	-	13:00
	 																						 	 večerní:	17:00	-	21:00
     Účetnictví, IT:	Čt	-	Pá	8:30	-	20:15
UNIVERZITNÍ KURZY: Po	-	Út	nebo	St	-	Čt	6	hodin	za	den	podle	předmětů

Národnostní mix: 
 
Nástupní termíny:

 
Rozvrh hodin: 

Odborný kurz
•	 víza až na 1 rok a 8 měsíců
•	 platba studia na splátky
•	 možnost přímého postupu na bakalářské studium
•	 odborné kurzy: Business, Marketing, Účetnictví, IT

Cena od: AU$2 800 Objednejte na www.g8m8.cz

Odborný kurz + Bakalářské studium
•	 bakalářské studium za výhodnou cenu
•	 depozit	za	studium	na	univerzitě	AU$2	000
•	 3	nástupní	termíny	v	roce	na	bakalářské	studium
•	 bakalářské studium Business nebo IT

Cena od: AU$4 900 Objednejte na www.g8m8.cz

Doporučujem
e

Institute of Business and technology

„Výborné prostredie, super ľudia, to sa mi vybaví keď myslím na Kent. Na 

Slovensku som študoval Ekonomiu a v Austrálii som si chcel prehĺbiť moje 

znalosti. Na Kente som sa naučil veľa vecí z praxe, k čomu sa len tak ľahko 

na našich školách nedostaneš. Mne štúdium na tejto škole dalo veľa, 

vrátane hromady známych z celého sveta.“

Marek, Košice
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Central Qeeensland University je mezinárodní, národní a regionální vzdělávací institucí se sídlem v Rockhampton, Queensland. 
Univerzita má campusy situované v nejlepších australských destinácích: Sydney, Brisbane, Melbourne a Gold Coast. Tyto 
campusy tě dostanou do australských obchodních a komunikačních center. Pobočky v Sydney, Melbourne a Brisbane se 
nacházejí v nejvyšších budovách. Univerzita má tři fakulty: Fakulta obchodu a informatiky, Fakulta umění, humanitních 
věd a vzdělávání a Fakulta výzkumu, strojírenství a zdravotnictví. CQU je navíc energická, flexibilní a všem otevřená.

Sydney: 
Melbourne:  
Brisbane: 
Gold Coast:
Rockhampton:

cquni.edu.au •			Cricos	code:	00219C, 01315F, 01624D      
•			Založeno	roku:	1967
•			Akreditace:		 Queensland Act of Parliament, 
 Association of Commonwealth Universities

Proč studovat na této škole?
•	 třídy s malým počtem studentů
•	 počítačové místnosti s nejnovějším vybavením
•	 rozsáhlá univerzitní, sociální a kariérní podpora
•	 obecně-vzdělávací studijní průvodce
•	 elektronická knihovna
•	 identické vzdělávací programy na všech campusech - student může 

přestoupit na kterýkoliv campus a získat tak více zkušeností o Austrálii
•	 CQU je hodnocena jako jedna z nejlepších univerzit v zemi pro kvalitu 

výuky a pro celkovou spokojenost absolventů

•		Počet	studentů	ve	škole: 20 000					•		Počet	studentů	ve	třídě:	20

400	Kent	Street,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRÁLIE
108	Lonsdale	Street,	Melbourne	VIC	3000,	AUSTRÁLIE
108	Margeret	Street,	Brisbane	QLD	4000,	AUSTRÁLIE
60	Marine	Parade,	Southport	QLD	4215,	AUSTRÁLIE	
Building	5,	Rockhampton	QLD	4702,	AUSTRÁLIE

studenti	z	více	než	120	zemí,	každý	campus	má	jiný	národnostní	mix 
 
JAZYKOVÉ KURZY:  Akademická	angličtina:		 2013:	5/3,	16/7,	14/11 
	 	 	 2014:	24/2,	30/6,	27/10 
	 	 	 2015:	23/2,	29/6,	26/10			

ODBORNÉ KURZY: Diploma,	Bakalář,	Master:		 2013:	23/2,	1/6,	28/10
	 	 	 2014:	24/2,	30/6,	27/10
	 	 																							 2015:	23/2,	29/6,	26/10 
 
Rozvrh sa skládá na základě zvoleného kurzu

Národnostní mix: 
 
Nástupní termíny:

Rozvrh hodin:

„Štúdium na univerzite v Austrálii je absolútne neporovnateľné so 
štúdiom na akejkoľvek odbornej škole. Celý systém, na akom univerzita 
funguje je fantastický. CQU ma server, kde si môžem stále skontrolovať 
svoj rozvrh, detaily o predmete a všetky dôležité informácie, ktoré ku 
svojmu štúdiu nevyhnutne potrebujem. To je jedna z vecí, z ktorých 
som absolútne nadšená. Ja som so štúdiom na austrálskej univerzite 
neskutočne spokojná a tak dúfam, že ju úspešne aj dokončím.“

Mirka Šulírová

Přípr. na cert. + Bakalářské (Magisterské) studium
•	 víza	na	více	než	2	roky	a	studium	na	splátky
•	 vhodné	pro	studenty	vlastnící	certifikát	IELTS
•	 výběr z mnoha oborů, více na stránce univerzity

Cena od: AU$7 260
Objednejte na www.g8m8.cz

Odborný kurz + Bakalářské (Magisterské) studium
•	 možnost studia Diploma, Bachelor a Master
•	 campusy v celé Austrálii
•	 pokud ukončíš studium na partnerských odborných školách, CQU ti uzná 

předměty a zkrátí studium

Cena od: AU$9 760 Objednejte na www.g8m8.cz

Central Queensland University



SLOVENSKO
Nitra (centrála SK)

1. poschodí
Mostná	72	
949	01	Nitra,	SLOVAKIA

Kontaktní osoba: Ing. Peter Kováč
vedoucí centrály pro SK

Mobil: +421	905	446	835
Mobil: +421	915	177	177
E-mail: peter.kovac@g8m8.com
Tel/Fax: +421	(037)	772	72	72
E-mail: nitra@g8m8.com

SKYPE: g8m8slovakia
Facebook: www.facebook.com/
peter.greatmatenitra

AUSTRÁLIE
Sydney (centrála)

Suite	401,	Level	4
379-383	Pitt	Street	
Sydney	NSW	2000,	AUSTRALIA

Tel:	+61	2	9212	7200
Mobil:	+61	404	363	503
Fax:	+61	2	9211	2722
E-mail: info@g8m8.com

SKYPE: greatmate
Facebook: G8M8 Great Mate
Cesi a Slovaci v Australii

SLOVENSKO
Bratislava

Belinského 9
851 01 Bratislava - Petržalka
SLOVAKIA

Kontaktní osoba: Ing. Radoslav Danek
zástupce pro Brastislavský kraj

Mobil: +421	908	111	797
E-mail: radoslav.danek@g8m8.com

SKYPE: australiaaa
Facebook: www.facebook.com/
rado.danek
ICQ: 301	160	150
POKEC: australiaaa

ČESKÁ REPUBLIKA
Praha (centrála ČR)

Ječná	15,	2.	patro
120	00	Praha	2
CZECH	REPUBLIC

Kontaktní osoba: Bc.	Lenka	Holemářová
zátupce pro Prahu a Čechy

Mobil:	+420	774	411	909
E-mail: lenka.holemarova@g8m8.com
SKYPE: g8m8cesko
Facebook: www.facebook.com/
lenka.greatmate.praha

ČESKÁ REPUBLIKA
Brno

Kontaktní osoba: Ing. Šárka Horňáková
zástupce pro Brno a Moravu

Mobil:	+420	773	189	248
E-mail: sarka.hornakova@g8m8.com
Skype: sarka-brno
Facebook: www.facebook.com/ 
sarka.greatmatebrno

Kompletní kontakty naleznete na:

www.g8m8.cz

Kontaktujte nás...


