Raih cita-cita
studi Anda dengan

Academic English
Belajar bisa sangat menantang dan memicu stress dan
itulah mengapa program Academic English 5 minggu ini
dirancang untuk fokus pada apa yang Anda butuhkan
saat menjalani kuliah diploma atau gelar di perguruan
tinggi Australia.
Kami akan membagikan keahlian kami dan membantu
mengembangkan keterampilan yang Anda perlukan
saat kuliah serta memberi wawasan dan pengetahuan
tentang apa yang akan Anda hadapi dan cara meraih
kesuksesan.

Bagaimana cara kerjanya

Pelatihan 5 minggu ini diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat diploma atau gelar yang membutuhkan dukungan/bimbingan
tambahan, atau siswa yang akan mulai kuliah dan membutuhkan persiapan agar berhasil.
Anda dapat memilih belajar Academic English 2 atau Academic English 3 tergantung tingkat kuliah yang akan diambil. Di masingmasing level, Anda dapat memilih belajar 5 minggu untuk Modul A atau B, atau 10 minggu untuk modul A + B. Setiap modul membidik
bidang-bidang yang akan mendukung Anda saat memulai kuliah.

Modul A

ACADEMIC
ENGLISH 2
Untuk
Mahasiswa
Diploma

Berlatih dan mengerjakan dua tugas menulis di kelas
– Esai Deskripsi Proses dan Perbandingan dan Kontras

Berlatih dan mengerjakan dua tugas menulis di kelas –
Esai Sebab dan Akibat dan Deskripsi Grafik.

Tugas menulis semacam itu akan Anda alami di semua
jurusan universitas atau perguruan tinggi teknik.

Tugas menulis semacam ini akan Anda peroleh di semua
jurusan universitas atau perguruan tinggi teknik.

Menyusun dan membawakan Presentasi Seminar.
Anda akan meneliti suatu masalah kontemporer di bidang
yang Anda minati dan menyusun presentasi sepanjang 10 - 12
menit dengan sajian visual serta beberapa poin diskusi bagi
para hadirin untuk dibahas dalam diskusi seminar 5 menit.

Berlatih dan mengerjakan Survei Literatur.

ACADEMIC
ENGLISH 3
Untuk
Mahasiswa
Tingkat Gelar

Anda akan belajar cara membaca teks akademis secara
rinci dan merangkum informasi tersebut dalam 2.000 kata.

Berpartisipasi dalam Tugas Berbicara secara Kolaboratif
dengan rekan sekelas.
Tugas ini melihat kemampuan Anda berinteraksi dalam
diskusi kelompok secara kolaboratif, seperti yang akan Anda
perlukan di universitas dan di tempat kerja kelak.

8 Hal yang akan Anda kuasai
selama program 5 minggu
1

Anda akan meningkatkan keterampilan belajar, membaca, menulis,
mendengarkan dan berbicara, serta mempraktikkan tata bahasa dan
mempelajari kosakata baru. Anda membutuhkan kemahiran semacam
itu saat kuliah untuk dapat berkomunikasi secara efektif.

2

Sesi konferensi personal dengan guru Anda untuk memastikan Anda
memiliki keterampilan yang diperlukan agar dapat menyelesaikan tugas
tepat waktu.

3

Anda akan mengerjakan jenis-jenis tugas yang akan Anda hadapi saat
kuliah nanti.

4

Anda akan belajar mengintegrasikan penggunaan teknologi untuk belajar
dan mengerjakan tugas kuliah – sangat berharga untuk tugas-tugas Anda
nantinya.

5
6
7
8

Modul B

Cara menghindari plagiarisme.
Menggabungkan keterampilan bahasa, penelitian, dan presentasi Anda.
Ini adalah kunci sukses kuliah Anda nanti.
Anda akan belajar dan mempraktikkan keterampilan manajemen waktu
seperti kemampuan mengatur banyak tugas akademis bersamaan. Anda
harus menguasainya saat kuliah di perguruan tinggi atau universitas nanti.
Anda akan cakap dalam mengatur jumlah bacaan persiapan yang perlu
dibaca agar mendapat kesempatan terbaik supaya berhasil sejak hari
pertama kuliah di universitas atau perguruan tinggi.
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Berlatih dan mengerjakan Laporan Riset sepanjang 1.000
kata menggunakan metode penelitian akademis yang
nyata.

Menyusun dan membawakan presentasi seminar
sepanjang 20 menit.
Anda akan meneliti suatu masalah kontemporer di bidang
yang Anda minati dan menyusun presentasi sepanjang 15
menit dengan sajian visual serta beberapa poin diskusi bagi
para hadirin untuk mengikuti diskusi seminar 5 menit.
Berlatih dan mengerjakan Esai Riset tentang topik
kesinambungan.
Anda harus meneliti topik ini dan kemudian menulis esai
akademis sepanjang 1.600 kata.

Tempat terbatas, daftarlah sekarang!
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Ikuti kami

@navitasenglish

