
Academic English adalah program empat tingkat 
yang di rancang untuk siswa internasional yang 
berrencana untuk melangsungkan pendidikan sarjana 
dan pascarsarjana. Kursus ini akan membantu para 
siswa mengembangkan keterampilan literasi bahasa 
dan akademis untuk berhasil di perguruan tinggi, 
universitas dan tempat kerja.

AE
Raih tujuan  
belajar kamu dengan 
Academic English  



Tentang Navitas English Program
• Guru yang berpengalaman dan terlatih
• Kesempatan untuk berpartisipasi di kegiatan-kegiatan yang 

bersifat tugas dan kerja kelompok selama kursus
• Tingkat kelulusan Academic English setinggi 92%*

Ciri Khas Program
• Kelas tertutup intensif yang disesuaikan dengan  

kebutuhan kelompok dan masukan pribadi
• Pengembangan keterampilan Bahasa Inggris untuk 

digunakan dalam konteks akademis
• Miliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam  

kerja kelompok
• Tambahkan kepercayaan diri untuk melakukan  

presentasi di seminar

Membangun keterampilan di setiap tingkatan Academic English

AE4

Mempersiapkan kamu untuk 
masuk ke program perguruan 
tinggi dengan persyaratan 
masuk IELTS 6.5 atau lebih 
tinggii#

Memakai keterampilan komunikasi yang tepat untuk memulai, menegosiasi, mengakui, dan 
membenarkan ide dalam diskusi akademis.

Mengerti, menganalisa, mengkritik dan mempertanyakan ide-ide dalam teks lisan dan tulisan

Menunjukkan kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif untuk mengembangkan 
diskusi mengenai sebuah tema dalam tulisan akademis.

AE3
Mempersiapkan kamu untuk 
masuk ke program perguruan 
tinggi dengan persyaratan 
masuk IELTS 6.0 

Mengembangkan argumentasi atau diskusi dengan  menggunakan daftar akademis,  
bahasa dan struktur wacana yang sesuai

Berpartisipasi secara efektif dalam kerja kelompok dengan menggunakan keterampilan 
komunikasi yang tegas, bergiliran dan menyelesaikan masalah

Menunjukan kemandirian dan kemajuan dalam pembelajaran akademis melalui penelitian, 
evaluasi diri dan refleksi 

AE2

Mempersiapkan kamu untuk 
masuk ke program-program 
perguruan tinggi dengan 
persyaratan masuk  
IELTS 5.5 dengan nilai tidak 
lebih rendah dari 5.0 di  
setiap bidang#

Berpartisipasi secara efektif dalam kerja kelompok dengan menggunakan 
keterampilan komunikasi untuk mencapai keputusan dan menyelesaikan tugas

Menulis esai akademik dengan menggunakan berbagai jenis kalimat,  
frasa kata kerja, dan kata benda, serta kosakata akademis

Menunjukkan keterampilan akademis termasuk evaluasi diri,  
keterampilan penelitian dan integritas akademik

AE1
Mempersiapkan kamu untuk 
masuk ke program Extended 
Foundation, AE2 dan program 
Upper Intermediate lainnya

Melakukan penelitian, menginterpretasikan data dan menyampaikan hasil 
penelitian melalui presentasi dan laporan faktual, menulis esai argumen

Memahami dan mengunakan kosakata akademis, struktur paragraf,  
dan tata bahasa, seperti ‘nominalisation’ dalam menulis

Berkomunikasi secara efektif dalam diskusi kelompok dengan 
mengungkapkan pendapat, membujuk dan memberi masukan

AE1 AE2 AE3 AE4

Tentang Academic English
Kursus Academic English membantu siswa membangun 
keterampilan Bahasa Inggris, membaca dan menulis, 
memampukan mereka untuk sukses di universitas, perguruan 
tinggi dan TAFE.

Academic English 1 cocok untuk siswa menengah yang ingin 
membangun kosakata dan pengetahuan bahasa dalam konteks 
akademis.

Academic English 2 cocok untuk siswa level menengah atas yang 
ingin mengembangkan kepercayaan diri mereka dalam 
keterampilan komunikasi untuk terlibat dalam kerja kelompok, 
untuk meneliti, membenarkan dan mengajukan ide.

Academic English 3 berfokus kepada mengajarkan siswa untuk 
menggabungkan keterampilan bahasa, penelitian dan presentasi. 
Keterampilan ini paling cocok untuk siswa di level pra-mahir yang 
sedang bersiap untuk universitas.

Siswa Academic English 4 akan belajar untuk menyerap informasi 
pada tingkat yang lebih dalam, menggabungkan analisis dan 
tanggapan kritis baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. 
Perangkat keterampilan ini paling cocok untuk siswa tingkat 
mahir yang mempersiapkan gelar universitas di tingkat Master 
atau lebih tinggi.

Siswa yang memegang kualifikasi Academic English 
menunjukkan bahwa mereka bisa menggunakan Bahasa Inggris 
di konteks akademis, membantu mereka untuk menjadi unggul 
dalam perjalanan masa depan mereka baik dalam berwisata, 
bekerja, dan bersekolah.

For more information visit navitasenglish.edu.au to view 
our Course Dates Calendar.

Membaca Menulis Berbicara Mendengar 
KETERAMPILAN

Academic English 1: 111367A, Academic English 2: 111368M,  
Academic English 3: 109382J, Academic English 4: 109383H.  
Courses are delivered by Navitas English Services Pty Ltd (ACN 002 069 730), 
CRICOS Provider 00289M. NAVE221209-1211_1222_AW 

Places are limited, apply today!
english@navitas.com
navitasenglish.edu.au

Follow us
@navitasenglish 

*  Navitas English and Testing 2018 Learning and Teaching Report
#  Please refer to the list of  Direct Entry Agreements for details of entry 

requirements to Navitas English pathway partners.
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