Apakah Anda
ingin mengejar
impian Anda
untuk studi di
Australia?

Selama lebih dari 40 tahun, Navitas English telah mengajar banyak siswa untuk
mencapai tujuan pendidikan dan karir mereka melalui program Academic English kami.
Kami memiliki reputasi sebagai penyedia pendidikan berkualitas yang terbaik, dan
kami membangun kesuksesan kami di atas keyakinan untuk senantiasa memberikan
pengajaran yang bermutu tinggi dan dukungan yang luar biasa, untuk memastikan
Anda mencapai potensi diri yang sebesar-besarnya dengan cepat dan efektif.

Apa artinya ini bagi Anda?
Navitas English tidak hanya memberi Anda akses ke berbagai lembaga pendidikan di Australia, membuka potensi
pendidikan dan karir Anda, namun kami juga memberi Anda dasar yang sempurna untuk studi dalam tahun pertama
Anda di universitas, perguruan tinggi atau TAFE.
Anda akan mengembangkan alat-alat dan pengalaman dan menjadi lebih efektif dalam mempelajari, meneliti, dan
menyelesaikan tugas Anda. Anda akan dapat menavigasi sistem-sistem online dengan cepat dan dengan percaya diri.
Anda akan semakin mandiri, dan Anda akan belajar pentingnya standar dan integritas akademik Australia.

Perjalanan Anda akan membangun gairah dan penuh tantangan, tetapi Anda
akan terus bertumbuh sejak memulai studi bersama kami.

Tingginya detil, dukungan, dan fokus dari program Academic English kami dijamin akan memberikan landasan terbaik
untuk studi Anda di masa depan. Tidak seperti program tes bahasa Inggris lainnya, kurikulum program premium kami
akan membantu Anda mengembangkan dasar-dasar untuk masa depan Anda, baik dalam karir maupun kehidupan.

Tidak semua program bahasa
Inggris setara secara kualitas!

12 hal terpenting yang perlu Anda ketahui
tentang Program Academic English kami

Program Academic English kami telah dikembangkan untuk menargetkan
dua bidang inti untuk mengoptimalkan pembelajaran, menjadikan
program kami sebagai yang termaju di Australia. Ini adalah kunci untuk
mengakses studi yang baik, dan menyiapkan Anda untuk masa depan.
Program Academic English telah disertifikasi untuk
memenuhi persyaratan masuk ke lebih dari 70 mitra jalur
khusus – ini berarti ketika Anda berhasil menyelesaikan
program Academic English, Anda akan dapat memulai
studi di universitas, perguruan tinggi, atau TAFE tanpa
perlu mengikuti tes bahasa Inggris seperti IELTS atau
PTE-Academic.

Pada tahun pertama di universitas, perguruan
tinggi atau TAFE, kami tahu Anda mungkin
mengalami kesulitan yang dapat menyebabkan
putus sekolah. Program studi kami telah
dirancang untuk mencegah hal ini, memastikan
setiap investasi yang Anda lakukan tidak sia-sia.
Anda akan mengembangkan pengetahuan
tentang cara melakukan riset secara efektif,
menjadi ahli dalam manajemen waktu yang akan
memperluas pemikiran kritis Anda.
Anda akan mempelajari manajemen belajar dan
sistem referensi yang sama seperti yang
digunakan di sebagian besar universitas dan
perguruan tinggi di Australia. Ini berarti Anda
memiliki keunggulan sejak hari pertama.
Tidak seperti yang lain, Navitas English akan selalu ada
untuk Anda, itulah janji kami. Kami akan memberi Anda
dukungan bahasa Inggris sampai ke masa depan. Benar,
kami selalu siap menawarkan dukungan gratis kapan saja
Anda membutuhkan kami dalam studi Anda di masa depan.
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Program ini merupakan program multi-tingkat
yang dirancang dan dibuat oleh Navitas
English dengan dua fokus inti.
Program kami telah disertifikasi oleh lebih dari
70+ lembaga pendidikan di seluruh Australia.
Dengan tingkat kelulusan 93%*, kemajuan
Anda dijamin**.

Mengembangkan dan membangun
kepercayaan diri untuk berhasil dalam
kegiatan kelompok dan presentasi, baik untuk
studi masa depan maupun kemajuan karir.
Jika Anda belajar di universitas, perguruan
tinggi atau TAFE dan membutuhkan dukungan,
Anda dapat mengakses Academic English
selama 5 minggu untuk memberi Anda
kepercayaan diri dan pengetahuan untuk
sukses.

Tidak yakin apa itu manajemen pembelajaran
dan sistem referensi? Apakah Anda tahu
perbedaan antara survei literatur dan esai
penelitian? Dan tahukah Anda apa yang
diharapkan dari Anda di universitas, perguruan
tinggi atau TAFE?
Kami akan menyiapkan Anda, Anda akan
mempelajari semua ini dan masih banyak lagi
dalam program Academic English kami.

*Laporan Belajar Mengajar September 2018
**Kemajuan berdasarkan absensi dan penyelesaian tugas yang baik
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Para pengajar Academic English kami adalah
spesialis, mereka mengajar program akademik
kami secara eksklusif.
Dengan durasi rata-rata 10 minggu, Anda dapat
mempercepat kesuksesan Anda.
Penilaian akan dirancang untuk mencerminkan
berbagai macam disiplin saat belajar di
universitas, perguruan tinggi atau TAFE.
Tes bahasa Inggris tidak lagi diperlukan oleh
mitra universitas, perguruan tinggi atau TAFE
ketika Anda berhasil menyelesaikan program
kami.
Janji kami adalah untuk mendukung Anda
hingga ke masa depan. Dukungan bahasa
Inggris gratis kami bertujuan untuk memberi
Anda akses cepat dan mudah ke guru spesialis
kami. Sesi konsultasi pribadi selama 15 menit
ini dapat Anda lakukan cukup dengan telepon.

Menjadi siap untuk belajar. Mempelajari dan
menguasai cara membuat tugas akademik
menggunakan kosakata yang tepat, struktur
kalimat yang kompleks dan dengan gaya dan
format referensi yang benar.
Tingkatkan komunikasi tertulis dan lisan Anda
melalui presentasi kelas dan dapatkan
dukungan terbaik untuk melatih kemampuan
anda untuk berpikir kritis dan memecahkan
masalah.

Seperti apa bentuk program
ini bagi Anda?
Untuk memulai Academic English, Anda harus mengikuti tes bahasa
Inggris gratis bersama kami atau sudah memiliki hasil tes IELTS, PTEAcademic, Versant, TOEFL iBT dan HKDSE yang memenuhi syarat.

Belajar tatap muka di kampus Perth atau Sydney Hyde Park, atau online
di berbagai zona waktu.

Jam studi Senin hingga Jumat 20 jam per minggu + 5 jam belajar
mandiri dengan fokus pada tugas penilaian dan tugas tambahan.

Anda akan menghadiri wawancara untuk analisis kebutuhan masingmasing, dan diskusi tentang studi Anda. Ini akan membantu
perencanaan Anda sejak hari pertama program.

Ukuran kelas rata-rata adalah 14 sampai 18 siswa.

Selama studi, Anda akan mendapat serangkaian konsultasi pribadi
dengan guru Anda untuk memastikan kemajuan dan pengembangan
keterampilan.
Pengajuan program yang terdiri dari tugas, penilaian, dan ujian akan
dinilai melalui sistem MOODLE dan Turnitin, yang juga digunakan oleh
sebagian besar universitas, perguruan tinggi, atau TAFE di Australia.
Studi online dijalankan melalui ZOOM dan MOODLE yang
memungkinkan siswa berinteraksi mudah dengan guru dan teman
sekelas mereka seperti menggunakan ruang kerja kelompok, kotak
obrolan, dan papan tulis digital. Setiap saat, Anda akan memiliki akses
online ke semua sumber daya akademik dan materi belajar mandiri
yang Anda butuhkan untuk berhasil.
Untuk mempelajari program Academic English Anda secara online, Anda
hanya memerlukan ruang yang tenang dengan akses internet, komputer
atau laptop yang memiliki kamera dan mikrofon atau headset yang
berfungsi dengan baik.

Need more information?
Click or scan the QR codes below for the Academic English factsheets and to learn about
our online study option.

Academic English
Factsheet

Academic English
5-week course

Meet our
Students

Meet our
Teacher

Videos

english@navitas.com
navitasenglish.edu.au
@navitasenglish
Information is correct at the time of publication but may be subject to change and variation.
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