




Gotów na przygodę swojego życia? Spełnij swoje marzenie i wygraj bilet do dalekiej Australii! 
Tak zgadza się! Podczas VIII edycji festiwalu Dni Australii z Albion House masz niepowtarzalną 
okazję wygrania biletu lotniczego do Australii dla jednej osoby.

Co zrobić?
1. Przyjdź na Dni Australii organizowane w Twoim mieście między 11 – 26 kwietnia 2018.
2. Polub nas na facebook – Albion House – Edukacja za granicą
3. Udostępnij profil Albion House - Edukacja za granicą na swoim facebook wpisując  

w treści #dniaustralii
4. Na wydarzenie w swoim mieście zabierz ze sobą telefon z dostępem do Internetu

Jeżeli to zrobiłeś jesteś gotowy aby wziąć udział w konkursie! W trakcie zabawy będziecie  
odpowiadać na pytania związane z Australią i Albion House… liczy się czas i odrobinka szczę-
ścia. W każdym mieście trzy osoby z największą ilością poprawnych odpowiedzi otrzymają na-
grody rzeczowe, a jedna z największą ilością punktów przechodzi do finału, który odbędzie się 
w naszym biurze w maju 2018.

W zeszłym roku laureatką konkursu została Beata z Bydgoszczy, która wygrała półfinał  
w Bydgoszczy, a potem finał w Warszawie i spędziła niezapomniany czas w krainie kangurów.

I Ty spróbuj swojego szczęścia! Do zobaczenia podczas VIII Dni Australii
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www.albionhouse.com.pl

Drodzy czytelnicy,

Kolejna edycja naszego autorskiego katalogu/przewodnika 
po Australii w Waszych rękach! Znajdziecie w nim wiele 
informacji praktycznych na temat tego niezwykłego kraju, 
opinie studentów o szkołach czy opisy szkół z którymi 
współpracujemy i które z całego serca polecamy. W tym roku 
również organizujemy dla Was VIII Dni Australii podczas których 
niezapomniane spotkania m.in. z Jarosławem Kuźniarem, 
Markiem Niedźwieckim, bloggerami Gdzie Bądź, Los Wiaheros 
oraz Julią Raczko. Ponadto warsztaty wyjazdowe, wystawa 
fotografii oraz warsztaty sommelierskie z Ambasadorem 
Australijskich win Jacob’s Creek - Wojciechem Cyranem.  
A dodatkowo do wygrania bilet lotniczy do Australii w dwie 
strony. Pragniemy dzielić się z Wami naszym drugim domem, 
zainspirować Was i pokazać, że warto spełniać marzenia.  Albion 
House od ponad 22 lat pracuje z Wami i dla Was, bo to dzięki 
Wam naszym klientom –  przeszłym, teraźniejszym i przyszłym 
możemy robić to co kochamy i to co sprawia nam najwięcej 
przyjemności. Kolejny rok przed nami, kolejne wyzwania i nowe 
inspirujące działania, które tworzymy specjalnie dla Was. 

Życzymy Wam spełnienia marzeń i  abyśmy wspólnie niedługo  
spotkali się na kawie w Australii!  

Załoga Albion House



Paul Wojciechowski
Ambasador Australii w Polsce



O nas...
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 Gwarantujemy, że nasza oferta jest najlepsza na rynku.  
Jesteśmy tego na tyle pewni, że jeżeli znajdziecie lepszą cenę na 
daną szkołę i program to zwrócimy Wam 100% różnicy pomiędzy 
naszą ofertą, a jakąkolwiek inną (warunkiem jest przedstawienie  
oficjalnej oferty). 

GWARANCJA JAKOŚCI ZA NAJNIŻSZĄ CENĘ



Początki firmy
 Wszystko zaczęło się 22 lat temu w 1996, rów-
nocześnie w Sydney w Australii oraz w Bielsku-Białej 
gdzie założyliśmy swoje pierwsze biura – przez kolejne 
lata powstawały kolejne w Polsce, a firma Albion House 
urosła na jedną z największych organizacji zajmują-
cych się  wyjazdami do Australii w Europie. Jako pionier 
na rynku Albion House stworzył tak popularny dzisiaj  
i powielany system obsługi klienta tzw. serwis studencki  
i integrację studencką w Australii. To właśnie Albion  
House pokazał jak należy opiekować się klientem na miej-
scu tzw.’ Australian Way’.
 Kolejne lata to promocja Australii poprzez ty-
siące spotkań, prelekcji, konsultacji, gości zagranicznych, 
organizacji rządowych i pozarządowych z Australii, które 
na nasze zaproszenie odwiedzały Polskę by pokazać moż-
liwości poznania Australii. 

Pasja to nasze drugie imię
 Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy cykl festi-
walowy o nazwie Dni Australii, który ma na celu promo-
cje Australii, podzielenie się realnymi doświadczeniami 
uczestników przeróżnych wyjazdów na antypody zarówno 
tych dużych jak i zwyczajnych małych podróży. 
 Albion House to firma która stworzona jest 
na bazie własnych doświadczeń, ludzi, którzy na stale 
mieszkają, podróżują po Australii – pokoleń, które żyją  
w Australii jak i w Polsce, znają realia obydwu krajów. Albion 
House przez ponad 22 lat swojej działalności dzieli się real-
nymi/sprawdzonymi doświadczeniami i przede wszystkim 
dlatego jesteśmy bezkonkurencyjni na naszym rynku. 
 Dziękujemy za ostatnie 22 lata i prosimy  
o zaufanie i dzielenie wspólnych pasji przez następne lata. 

Paweł Wida
Dyrektor Albion House

Kim jesteśmy?
 Albion House jest jedną z czołowych firm w Polsce i Europie zajmującą 
się organizacją edukacji za granicą, głównie w Australii w czym się specjalizujemy  
i posiadamy bezkonkurencyjnie najdłuższe doświadczenie na rynku. 
 W naszej ofercie znajdziecie również wiele innych destynacji edukacyj-
no-wakacyjnych jak Malta, Hiszpania, Włochy, Meksyk, Kanadę, Stany Zjednoczone  
i wiele innych.  
 Działalność Albion House rozpoczęliśmy już w 1996. Jesteśmy niezmiernie 
dumni, że przez tak wiele lat nasza oferta cieszy się największym kredytem zaufania 
z Waszej strony. Co więcej to świadczy o tym, że nasza działalność związana z przy-
gotowaniem i organizacją wyjazdów jak i zabezpieczeniem tych wyjazdów na miejscu 
spotyka się z coraz większym zadowoleniem wśród naszych klientów. 
 Od ponad 22 lat z naszych usług skorzystało już tysiące zadowolonych osób, 
w większości z polecenia, a niektórzy stanowią już kolejne pokolenie naszych wcze-
śniejszych klientów. Dziękujemy za zaufanie i za docenienie naszego zaangażowania.

Współpraca-key to success
 Od 22 lat współpracujemy z Ambasadą Australii w Warszawie, a obecnie 
z Ambasadą w Berlinie dając dowód swojego profesjonalizmu i oddania w sprawy 
naszych klientów. Dzięki temu możemy się również pochwalić najwyższą skutecz-
nością w uzyskiwaniu wiz w kraju. 
 Dla naszych klientów na przestrzeni lat organizowaliśmy wizy studenckie, 
turystyczne, work & holiday, wizy sponsorowane, biznesowe, wizy przeznaczone na 
badania czy też wizy emigracyjne, wizy pobytu stałego oraz wiele innych. 

Kto jedzie z nami?
 Historycznie patrząc na przekrój naszych klientów obserwujemy wszyst-
kie grupy wiekowe. Za naszym pośrednictwem wylatują rodziny z kilku miesięcz-
nymi dziećmi czy to na wizy studenckie, turystyczne czy emigracyjne, poprzez 
nastolatków korzystających z możliwości wyjazdu do szkól średnich, studenci, któ-
rzy kształcą się w Australii aż po emerytów, którzy bardzo często odwiedzają swo-
je wnuki w Australii lub też podróżują po Australii, a często nawet uczą się języka.  
Od wielu lat wspomagamy również różne biura turystyczne oraz serwisy wizowe  
z organizacją wiz do Australii co tylko pokazuje zaufanie jakie pokładają  
w nas również profesjonalni partnerzy.
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Pochodzi z malowniczej Niedzicy w Pie-
ninach, a od 17 roku życia jego drugim 
domem stała się Australia. Z pocho-
dzenia polski góral, obywatel świata, 
pasjonata podróży małych i dużych. 

Uwielbia aktywnie spędzać czas, a nur-
kowanie, wspinaczka i jazda na rowerze 
to główne zajęcia w jego ograniczonym 

czasie wolnym. Odbył kilka podróży 
po Australii, a za ostatnią „Z Perth do 
Sydney campervanem” otrzymał na-

grodę jury podczas śląskiego festiwalu 
„POD GÓRĘ”. Jest głową firmy Albion 
House, której poświęcił większą część 
swojego życia. Specjalista od wszyst-

kiego co wiąże się z Australią i Oceanią. 
Wierzy, że edukacja i praca za granicą 
to najlepsze połączenie dla rozwoju 
dające nie tylko poczucie spełnienia 

i satysfakcji ale również wypełniający 
esencję życia każdego wyjeżdżającego. 
Od 1996 roku organizuje wyjazdy edu-
kacyjne, pracownicze oraz emigracyjne 

do Australii, Kanady, Nowej Zelandii, 
USA czy Europy.

Podróżnik od dziecka, Kobieta Roku 2012 mia-
sta Bydgoszcz, pilot wycieczek zagranicznych, 
dziennikarz freelance, autorka wystawy zdjęć  
i artefaktów „W kręgu obrzędów. Azja i Oce-

ania”. Do tej pory odwiedziła ponad 75 krajów 
wyznając zasadę „kto się waha wiele traci”. 
Po ukończeniu tytułu magistra lingwistyki 

spakowała się i wyjechała w 2 letnią podróż 
z Bydgoszczy lądem do Australii. Po drodze 

wspinając się w jeansach i adidasach na  
Everest Base Camp, w Nepalu, pisząc relacje 
z życia na plantacji herbaty w Bangladeszu 
czy jako pierwsza Europejka mieszkając na 

małej wyspie w Papui Nowej Gwinei. Przez rok 
studiowała, pracowała-żyjąc jak Australijka na 
pięknym Słonecznym Wybrzeżu w stanie Qu-
eensland. Organizator bydgoskiego festiwalu 
„Podróżnicy” oraz Dni Australii, nie wyjeżdża 
z domu bez aparatu fotograficznego, uwielbia 
nurkować, chodzić po górach i spędzać czas 
z rodziną.  Studiowała w Rosji, Australii, USA, 

Meksyku, Gwatemali oraz Wielkiej Brytanii  
i Hiszpanii. Jej zamiłowanie do języków spowo-

dowało, że z łatwością nawiązuje kontakt  
w języku angielskim, hiszpańskim i rosyjskim.

POZNAJ NAS. Jesteśmy ludźmi pełnymi pasji i zaanga-
żowania w to co robimy. Indywidualnie podchodzimy do 
każdego klienta służąc pomocą, informacjami z pierw-
szej ręki oraz wielkim uśmiechem. Mimo iż każdy z nas 
jest inny łączy nas miłość do podróży, edukacji i ludzi. 
Możecie się z nami spotkać w biurach w Polsce oraz Au-
stralii. Nasza wiedza podparta jest przede wszystkim 
długoletnim doświadczeniem- od ponad 21 lat może-
my dzielić się z Wami naszym doświadczeniem z życia  
w Australii z wielokrotnych podróży po Australii i wielu 
innych zakątkach świata. Serdecznie dziękujemy Wam 
za zaufanie, którym nas obdarzacie. 

Paweł Wida Karolina Sypniewska-Wida

ZAŁOGA

I NASI  
AMBASADORZY
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Jedyny konsultant edukacyjny w Polsce posiadają-
cy certyfikat Qualified Education Agent Counsellor 

świadczący o jej profesjonalizmie, 15-letnim doświad-
czeniu i wiedzy dotyczącej wyjazdów edukacyjnych. 

Specjalista w zakresie australijskich wiz ze szczegól-
nie dużym doświadczeniem w organizacji skompliko-
wanych wyjazdów na wspólną wizę dla par, które nie 
są małżeństwem (100% przyznawania takich wiz od 
13 lat!). Magdalena osobiście odwiedziła większość  

z naszych partnerskich szkół na terenie Europy dzięki 
czemu potrafi najlepiej doradzić i dopasować szkołę 

do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Uczest-
nik międzynarodowych warsztatów, spotkań, szkoleń 
i targów edukacyjnych. Podróże obok języków obcych 

(biegle mówi po angielsku i hiszpańsku) to jej dwie 
największe pasje. Pierwszy raz wyjechała do szkoły 

językowej do Oxfordu w wieku 16 lat- złapała bakcyla 
i do tej pory łączy zwiedzanie z nauką lub pracą gdyż 

tylko tak naprawdę potrafi poznać miejsce do  
którego sama dociera. W czasie studiów uczestniczyła 
w programie work&travel USA oraz jako wolontariusz 

wyjechała do Kolumbii gdzie pracowała i mieszkała 
przez pół roku. Uwielbia wszystko co latynoskie-  

muzykę, taniec, kuchnie, literaturę i oczywiście każdą 
FIESTĘ!:)

Magdalena Pilecka

Spotkacie się z nią w naszym biurze 
w Warszawie. Jej życie kręci się 

wokół podróży, fotografii i nadarzają-
cych się ciekawych okazji. Pochodzi  
z Warszawy ale serce oddała Irlandii. 

Studiowała filologię rosyjską  
i angielską. Uwielbia podróżować  

i chłonąć atmosferę nowo poznanych 
miejsc, ale muzea omija szerokim 

łukiem. Wiecznie z aparatem w ręku, 
łapiąc momenty. Wieść niesie, że 

robi niezłe zdjęcia. W głowie lekkie 
pomieszanie z poplątaniem, trochę 
introwertyczka ale ciekawa świata  

i otwarta na wszelkie nowe pomysły. 
Podróże autostopem przez Irlandię? 

Czemu nie! Stworzenie i prowadzenie 
knajpki z meksykańskim jedzeniem 
na maleńkiej estońskiej wyspie? To 

jest to! Ważne jest dla niej aby łapać 
nadarzające się okazje i cieszyć się 

chwilą. Kocha wszelkie czworonożne 
stworzenia, a jej marzeniem jest 

połączenie przyjemnego z pożytecz-
nym i zostanie dogoterapeutą.

Kamila Szostak

Odkąd wyruszyła z malowniczych 
górskich terenów,  nie może usiedzieć 
w miejscu.  W trakcie studiów odwie-
dziła kilka zakątków Europy, by po 

obronie pracy magisterskiej podążyć 
trasą Camino Portuguese do Santiago 

de Compostela pokonując kilkaset 
kilometrów pieszo, a następnie w dalszą 
podróż kierując się wprost do Australii. 

Pozytywne podejście do świata  
i ludzi zawsze towarzyszyło w jej życiu. 

Dlatego też, jako doradca zawodowy  
i personalny oraz wolontariuszka pro-
wadziła liczne szkolenia. Nauczycielka 

matematyki  i  współorganizatorka 
Szkolnych Turniejów Szachowych. Jako 

Team Leader i Menadżer zarządzała 
grupami kilkuosobowymi, by wspierać 
i motywować do działania. Kieruje się 
mottem: „Mierz w księżyc, nawet jeśli 

miniesz się z celem to i tak wylądujesz 
między gwiazdami”. Uśmiechniętą  

i zawsze chętną do pomocy konsultant-
kę Kasię zastaniecie w biurze w Sydney. 

So…see You mates:)!

Katarzyna Miklusiak



Urodzony warszawiak, ale 4 lata spędził 
jako dziecko w Austrii, stąd włada niemiec-
kim, jak ojczystym. Zna również angielski, 
hiszpański i rosyjski, których to znajomość 

przydawała mu się wielokrotnie w czasie 
podróży służbowych i prywatnych. Skoń-
czył Handel Zagraniczny na SGPiS (SGH). 
Interesuje się historią i geografią – uwiel-

bia podróże. Chciał studiować archeologię, 
ale ostatecznie wybrał bardziej współcze-

sną branżę – handel zagraniczny, która 
również zapewniła mu możliwość podróżo-
wania po świecie. Początkowo podróżował 
sam ( np. autostopem po Hiszpanii w latach 

80-tych ), a później z rodziną, której za-
szczepił bakcyla podróżowania. W roku  

2015 był z synem Marcinem w Nowym Jor-
ku, gdzie przemawiał na konferencji w ONZ. 
Gra na gitarze i zaczytuje się powieściami 

historycznymi. Jest osobą kontaktową   
z dużym poczuciem humoru, więc wizyta 
w warszawskim biurze, w którym go spo-
tkacie, z pewnością przybliży wszystkim 
zainteresowanym możliwości edukacji na 

świecie.

Andrzej Malec

Pochodzi z podwarszawskiego 
Milanówka. Kilka lat temu wyje-

chała w samotną podróż dookoła 
świata i nigdy nie wróciła do 

Polski – zakochała się i zamiesz-
kała w Australii. Z wykształcenia 

psycholog społeczny ale przez lata 
pracowała jako producent pro-

gramów telewizyjnych. Dziś pisze 
artykuły, książki, blog. Jest autor-
ką książki „Gdzie jest Juli”, która 

miała premierę początkiem wiosny 
2016. Julia nie tylko zajmuje się 
marketingiem w mediach spo-

łecznościowych, współprowadzi 
Polską Szkołę w Brisbane i audycję 
w lokalnym radiu ale jest również 
współpracownikiem Albion House 
i osobą, która powita Was w sło-

necznym Brisbane. Kocha ananasy, 
chodzić boso i eksperymentować 

w kuchni. Nałogowo zaczepia ludzi 
na ulicy. Lubi dobrą kawę o każdej 
porze dnia i wakacje przynajmniej 

raz w miesiącu.

Julia Raczko
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Cel festiwalu
 Naszym celem jest pokazanie, że nawet największa podróż zaczyna się 
od pierwszego, maleńkiego kroku … przyjścia na Dni Australii, zainspirowania się, 
posłuchania ludzi, którzy tak jak Ty byli kiedyś na widowni, czytali katalog i powta-
rzali sobie „Australia - to przecież niemożliwe!” A jednak. Z naszą pomocą i opieką 
na miejscu Twój wyjazd do Australii może okazać się podróżą bez zmartwień jakbyś 
jechał do swojej dalekiej Australijskiej rodziny.

Kto jest z nami?
 Ludzie zainspirowani Australią - autorzy książek, prezenterzy telewizyjni 
m.in. Jarosław Kuźniar oraz Marek Niedźwiecki ale również blogerzy- Julia Raczko, 
Los Wiaheros oraz Gdzie Bądź. Dni Australii prowadzone są we współpracy z wybra-
nymi instytucjami z tego kontynentu oraz Ambasadą Australii w Polsce i Berlinie,  
z którymi nasza firma współpracuje od początku swojego istnienia - od 22 lat! Do-
datkowo English Australia, Australia Unlimited oraz British Council Polska. Współ-
pracujemy również z marką australijskiego wina – Jacob’s Creek i co roku pro-
wadzimy warsztaty sommelierskie z Ambasadorem win w Polsce - Wojciechem 
Cyranem. Dodatkowo w każdym z miast możecie oglądać wystawę zdjęć firmy 
CEWE do której należy sieć sklepów Fotojoker. Jesteśmy bardzo dumni, że z roku 
na rok nasza impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a widzowie 
nigdy nie zawodzą.

VIII DNI AUSTRALII
Z ALBION HOUSE 

11.04 – 26.04.2018
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Australia-kraj niezliczonych możliwości, piękna krajobrazu, wyjąt-
kowych miejsc i ciekawych ludzi.  Dołącz do nas i przyjdź na jedyny 
w swoim rodzaju festiwal promujący Australię - od 8 lat przybliżamy 
Wam antypody w unikatowy sposób- zapraszając gości specjalnych, 
organizując warsztaty, wystawy fotografii, artefaktów i wiele więcej. 
Dowiedz się o ofertach specjalnych i wygraj australijskie nagrody. 

Gdzie?
Co roku wybieramy miejsca przyjazne spotkaniom podróżniczym,  
gdzie każdy z Was czuje się przyjemnie i wsłuchując się w opowieści  
z ‘downunder’ przenosi się z nami w ten odległy świat. W 2018 VIII DNI 
AUSTRALII zostały zorganizowane w 10 miastach na terenie całej Polski. 
Byłeś z nami? Jeżeli nie zapraszamy za rok!



1 Australia to nasza pasja i nasz drugi dom, a 22 lata na rynku 
edukacyjnym świadczy o naszym przywiązaniu i lojalności  
do antypodów.

Możesz nas poznać osobiście i dowiedzieć się o wyjeździe 
w naszych biurach w Polsce na darmowych konsultacjach 
lub na corocznych spotkaniach DNI AUSTRALII 
organizowanych w całej Polsce.

Załoga Albion House zaopiekuje się Tobą nie tylko przed 
wyjazdem ale również na miejscu. Nasze biuro w Sydney 
czynne jest specjalnie dla Ciebie, a w innych miastach 
zapewniamy kontakt telefoniczny oraz kontakt z naszymi 
konsultantami.

Ułatwimy Ci aklimatyzację w nowym miejscu i udzielimy 
wielu wskazówek dotyczących codziennego życia w 
Australii - poruszania się po mieście, zakupów, atrakcji 
turystycznych itd.

Podróżujemy po Australii i zachęcamy abyście sami udali 
się poza miasto i doświadczyli piękno tego kraju.

Od początku istnienia Albion House posiadało biura w Polsce  
i Australii aby mieć pewność, że przygotujemy Cię do wyjazdu 
najlepiej jak to możliwe.

Organizujemy Twój wyjazd kompleksowo- szybko  
i sprawnie dopełnimy za Ciebie wszelkich formalności, 
zorganizujemy wizę, rezerwację biletów i zakwaterowania.

Indywidulanie podchodzimy do każdego z Was, dobierając 
odpowiedni kurs czy szkołę ale również i miasto czy stan  
- dla nas Twoja satysfakcja jest najważniejsza.
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Gwarantujemy Ci najlepszą cenę kursów 
edukacyjnych na każdym stopniu 
zaawansowania – od kursów językowych 
poprzez specjalistyczne, zawodowe aż po 
uniwersytety.

Pomożemy Ci załatwić formalności 
po przyjeździe - w banku, urzędzie 
imigracyjnym, w otrzymaniu numeru 
podatkowego czy założeniu firmy.

Jeżeli chcesz po przylocie odbierzemy 
Cię z lotniska i zawieziemy do miejsca 
zakwaterowania.

Organizujemy dla Ciebie różne spotkania/
wydarzenia/wyjazdy integracyjne i robimy 
wszystko tak abyś czuł/a się jak w swoim 
drugim domu.

Organizacja wyjazdów edukacyjnych, wiz 
do Australii to nasza profesja. Jesteśmy 
licencjonowanym agentem edukacyjnym, 
a sprawami imigracyjnymi zajmują się 
licencjonowani agenci  emigracyjni. 
Wybierając Albion House wiesz, że Twoje 
sprawy będą zorganizowane najlepiej jak 
to możliwe.

Jesteśmy tu dla Was i specjalnie z myślą 
o naszych klientach umożliwiliśmy wpłaty 
za wyjazd w dolarach Australijskich na 
polskie konto, lub złotówkach w zależności 
co dla Was jest korzystniejsze.

Pomagamy Wam w znalezieniu pracy po 
przylocie na miejsce. Nasi konsultanci 
wiedzą jak ważny jest to aspekt pobytu  
i od lat pracujemy z wieloma partnerami 
aby mieć jak najwięcej możliwości 
pomocy Wam w znalezieniu pierwszego 
zatrudnienia. 

Jesteśmy pierwszą agencją na rynku, 
Albion House stworzyło tak często 
powielany pakiet obsługi klienta, pierwsi 
organizowaliśmy „road shows” oraz znana 
imprezę Dni Australii w której dzisiaj 
bierze udział już tak wielu znanych gości 
i firm.  Wiemy że nie da się wszystkiego 
skopiować wiec dlatego wiemy, że 
jesteśmy bezkonkurencyjni. 

Jako pierwsza i jedyna firma w Polsce 
organizujemy festiwal promujący Australię 
na szeroką skalę- Dni Australii.

Traktujemy każdego z Was indywidualnie  
i koniec końców większość z Was 
zostajemy naszymi „aussie mates”.

Profesjonalni, uśmiechnięci, pomocni  
- Albion House.

Na koniec dnia i tak najważniejszym 
punktem są opinie naszych klientów.
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 Gwarantujemy, że nasza 
oferta jest najlepsza na rynku. Je-
steśmy tego na tyle pewni, że jeże-
li znajdziecie lepszą cenę na daną 
szkołę i program to zwrócimy Wam 
100% różnicy pomiędzy naszą ofertą, 
a jakąkolwiek inną (warunkiem jest 
przedstawienie oficjalnej oferty). 

GWARANCJA JAKOŚCI  
ZA NAJNIŻSZĄ CENĘ



 Czas zaplanować podróż na drugi ko-
niec świata. W długiej podróży na pewno pomo-
że Wam wspaniała australijska lektura. Z dumą 
współpracujemy ze wspaniałymi wielbicielami 
Australii. Jednym z nich jest Marek Niedźwiec-
ki- autor książki ‘Australijczyk’, który Australię 
fotografuje od 15 lat. To również wyjątkowy 
gość festiwalu Dni Australii. Każdy nasz klient 
wyjeżdżający na wizie studenckiej do Australii 
otrzyma od nas książkę w prezencie.

Australijczyk

 Albion House z dumą współpracuje z British Council Polska, która jest instytucją reprezen-
tującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej  
i edukacyjnej. W ubiegłym roku, ponad dwa miliony osób w 90 krajach na całym świecie przystąpi-
ło do egzaminów z języka angielskiego w centrach egzaminacyjnych British Council. Warto przy-
stąpić szczególnie do uznawanego w ponad 9000 instytucji na świecie, egzaminu IELTS w jednym  
z 9 miast na terenie całej Polski – w Rzeszowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, 
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Rejestracja online. Zapraszamy!
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Jacob’s 
Creek
 Co roku podczas 
Dni Australii macie możli-
wość uczestniczyć w warsz-
tatach sommelierskich z Am-
basadorem australijskich win 
Jacob’s Creek – Wojciechem 
Cyranem. Dzięki tej współ-
pracy Albion House łączy 
nie tylko emocje ale również 
i smaki przywożąc do Polski 
to co w Australii najlepsze. 
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Julia Raczko 

 Autorka książki ‘Julia w Australii’ to 
świetna lektura przed jak i podczas podróży 
po Australii. Z dużą ilością wskazówek i cudow-
nych opowieści młodej blogerki mieszkającej 
w Brisbane. Książki naszych ambasadorów nie 
tylko Was zainspirują ale również pokażą wie-
le niezwykłych miejsc do zobaczenia podczas 
Waszej podróży na drugi koniec świata. 
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O Australii  Najmniejszy kontynent i największa wy-
spa na świecie. Dla wielu urzeczywistnienie marzeń  
o raju na ziemi. Kraj przyjazny, tolerancyjny, otwarty na 
ludzi, dający możliwości życia w komforcie i dostatku 
niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy - proporcja 
zarobków do kosztów życia jest bardzo korzystna. 
 Australijczycy to ludzie weseli, życzliwi, 
zadowoleni z życia, emanujący pozytywną energią  
i ogromnym optymizmem. Ludzie o wielkich sercach, 
szczerzy, zawsze chętnie służący swoją   bezintere-
sowna pomocą. Ich gościnność i poczucie humoru zna-
ne są na całym świecie.   Mieszanka grup etnicznych 
zamieszkujących ten kontynent ma niewątpliwie duży 
wpływ na bardzo wysoki poziom tolerancji w tym kraju 
i praktycznie brak jakiejkolwiek dyskryminacji. 
 Wielokulturowość całego narodu australij-
skiego znajduje swoje odzwierciedlenie w różnorod-
ności oferty gastronomicznej. Można tam znaleźć 
restauracje oferujące kuchnie całego świata. 
 Jedzenie na mieście to da Australijczy-
ków coś naturalnego, wynikającego z prowadzonego 
przez nich stylu życia. 
 Dzień rozpoczynają od śniadania w kafej-
ce, aromatycznej kawy i porannej gazety.  Uwielbiają 
spędzać czas poza domem w towarzystwie rodziny  
i przyjaciół. Wspólny lunch lub obiad w jednej  
z tysięcy znakomitych restauracji, to codziennie  
nowa okazja do poznawania nowych smaków i radości  

z faktu spędzania czasu z bliskimi. Sport w Australii to 
niemal religia, a jego uprawianiu sprzyjają doskonałe 
warunki klimatyczne. Australijczycy prowadzą bar-
dzo aktywny tryb życia, umiejętnie balansując pracę  
i relaks. 
 Miasta Australii corocznie zajmują czołowe 
pozycje w rankingach najlepszych miast do życia - 
Mercer Quality of Living Survey oraz The Economist’s 
Worlds Most Livable Cities. W rankingach tych miasta 
oceniane są pod kątem m.in.: bezpieczeństwa, klimatu, 
poziomu edukacji, zakwaterowania, rekreacji, zaplecza 
socjalnego oraz ogólnych warunków bytowych. 
 Australia to   również jeden z najbogat-
szych krajów świata, istniejąca nadwyżka budżetowa 
jest najlepszym dowodem na to jak świetnie funkcjo-
nuje  gospodarka tego kraju. 
 Wyjazd do Australii to niepowtarzalna okazja 
do przeżycia wspaniałej przygody, do poznania ludzi  
z całego świata i nawiązania przyjaźni na całe życie. 
Doświadczenie które zdobędziesz ucząc się i pracując 
w Australii przełoży się na Twój życiowy sukces a wspo-
mnienia z wyjazdu będą źródłem radości i satysfakcji. 
 Z doświadczenia wiemy, że kto raz prze-
kroczy granice Australii i zasmakuje życia na drugiej 
półkuli, ten już zawsze będzie chciał tam wracać. 
I to jest jedyne ryzyko, jakie podejmujesz wyjeżdżając 
do Australii, ryzyko że będziesz chciał zostać tam na 
zawsze...
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 Aby wyjechać do Australii należy posiadać wizę. Ro-
dzajów wiz jest wiele, a wybór wizy zależy od celu podróży do 
Australii. Dla chcących wyjechać do Australii tymczasowo, są to 
wizy turystyczne, studenckie i biznesowe. Dal chcących zostać  
w Australii na stałe - wiza pobytu stałego. 
 Nasza rola polega oczywiście również na organizacji 
wiz dla naszych klientów. Wiedząc jak cenny jest czas każdego na-
szego klienta, wszystkich formalności w jego imieniu dopełniamy  
z Ambasadą Australii sami - organizujemy wszelkie wymagane  

Wizy i emigracja

dokumenty ze szkoły, wypełniamy i składamy aplika-
cje wizową, uiszczamy opłatę.  

Wiza Turystyczna 
Przyznawana jest osobom chcącym wyjechać do Australii w celach turystycznych, takich jak zwiedzanie, wakacje, odwiedzi-
ny rodziny i znajomych, jak również tym, którzy chcą podjąć naukę w Australii w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące. Wiza 
turystyczna jest zazwyczaj przyznawana na okres 3 lub 6 miesięcy, maksymalnie na okres 12 miesięcy i może dawać prawo 
do jednorazowego lub wielokrotnego wjazdu na teren Australii w okresie, na jaki zostanie przyznana. Nie daje ona jednak 
prawa do podjęcia pracy

Wiza Studencka
Mimo że nazwa wydaje się oznaczać wizę przyznawaną studentom, to faktycznie jest to wiza przyznawana osobom chcą-
cym podjąć naukę w Australii. Nie ma określonych limitów wiekowych dla kandydatów ubiegających się o tę wizę. Przy-
znawana jest ona na okres nauki  - minimum 12 tygodni - i dodatkowy jeden lub dwa miesiące. Pozwala na podjęcie pracy  
w wymiarze 20 godzin tygodniowo lub 40 godzin co dwa tygodnie - podczas trwania kursu i w nielimitowanej ilości godzin 
podczas przerw w nauce wynikających z wakacji lub przerw między semestralnych. 

Wiza Absolwencka 485
Ten rodzaj wizy wcale nie oznacza, że każda osoba, która ukończy kurs może ubiegać się o daną wizę. Zasady są takie, że wy-
brane kursy/ studia należy ukończyć w Australii, mieć mniej niż 50 lat. Kursy powinny trwać, nie krócej niż 92 tygodnie i nie 
mniej niż 16 miesięscy studiownania w Australii oraz posiadać ELICOS kod na wybrane kursy tj. Kucharz, opieka nad dziećmi, 
księgowy i wiele innych. Rownież należy wykazać min. 360 godzin praktyki zawodowej. Wiza ta upoważnia do pobytu w Au-
stralii i pracy na pełen etat przez 18 miesięcy. Wiza absolwencka idealnie wspołgra z wizą studencką, gdzie ścieżka kariery 
może być skupiona nie tylko na studiowaniu ale i zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Nowa wiza Sponsorowana 482
Australia to kraj otwarty i tez poszukujący wykfalfikowanej kadry pracowniczej. Dla firm mających problemy ze znalezieniem 
pracowników na miejscu, przygotowany program wiz sponsorowanych. Program uwzględnia aplikacje osób które posiadają 
zawody z listy zawodów potrzebnych i pracodawca wykaże chęć i potrzebę zatrudnienia pracownika spoza Australii.  Do wiz 
biznesowych można tez zaliczyć wizy krótkiego pobytu gdzie wymogi są już znacznie łagodniejsze i nie dotyczą sponsoro-
wania przez pracodawcę a bardziej wyjazdy biznesowe czy tez instalacyjne. 
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Work and holiday program

 O udział w programie WORK & HOLIDAY 
mogą starać się obywatele Polski, spełniający poniższe 
warunki:

1. Za główny cel udziału w programie uznają pobyt 
wypoczynkowy w Australii.

2. Maja ukończone 18 lat. lecz w momencie składa-
nia wniosku o wizę nie ukończyli jeszcze 31 lat.

3. Nie towarzyszą im dzieci będące na ich utrzy-
maniu.

4. Mają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż 
10 lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, 
posiadający co najmniej dwie puste strony, któ-
ry zachowa ważność przez okres nie krótszy niż 
90 dni po zakończeniu planowanego pobytu.

5. Posiadają bilet powrotny, bilet na dalsza podróż 
lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet.

6. Posiadają wystarczające środki na własne 
utrzymanie w ramach udziału w Programie  
w przypadku niepodjęcia pracy w Australii; 
(równowartość 5 000 AUD).

7. Spełniają wymogi zdrowotne, określone  
w przepisach prawnych Australii oraz zakupiły 
ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę 
szpitalną.

8. Posiadają wykształcenie wyższe, lub ukończyli 
przynajmniej dwa lata studiów  licencjackich.

9. Legitymują się znajomością języka angiel-
skiego przynajmniej na poziomie komunika-
tywnym (IELTS wynik min 4.5   z każdej części 
egzaminu, TOEFL wynik 133 w teście kompute-
rowym) - przedstawią zaświadczenie wydane 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej    
w oparciu o oświadczenie kandydata o speł-
nieniu powyższych wymogów, potwierdzające 
wiedzę o zamiarze ubiegania się danej osoby  
o udział w Programie.

10. Pozostają poza terytorium Australii.

 Zgodnie z porozumieniem, roczny limit 
wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” 
wynosi 500. Nie ma możliwości przesyłania aplikacji 
drogą elekrtoniczną. Wizy przyznawane są od 2015 
roku, program rozpoczyna się pierwszego lipca i trwa 
do wyczcerpania miejsc. 

WIZA WORK AND HOLIDAY ZEZWALA UCZESTNIKOM PROGRAMU DO:

       przebywania na terenie Australii do 12 miesięcy od przekroczenia granicy
       wielokrotnego przekraczania granic do 12 miesięcy od dnia pierwszego wyjazdu do Australii
       pracy w Australii do 6 miesięcy dla jednego pracodawcy
       podjęcia nauki nie dluższej niż 4 miesiące.

Ponadto po ukończeniu pierwszej wizy Work&Holiday jest możliwość zaaplikowania o drugą wizę 
„Zwiedzaj i Pracuj” z terenu Australii, jeżeli spełni się dodatkowe kryteria podczas pierwszej wizy. 
Należy pracować min. 3 miesiące w Północnej części Australii w zawodach takich jak: turystyka  
i hotelarstwo, rolnictwo, leśnictwo czy rybołówstwo. Więcej szczegołów w biurach Albion House.20



KROK ZA KROKIEM
Pierwszym krokiem jest kontakt z jednym z naszych konsultantów. Nawet jeśli nie zdecydujesz się 
na skorzystanie z naszych usług, na pewno rozmowa z nami pomoże Ci w podjęciu odpowiednich 
decyzji w związku z Twoim wyjazdem.

Jeżeli podjąłeś decyzję o wyjeździe i zdecydowałeś się skorzystać z naszych usług – czas na wybór 
miasta docelowego, szkoły oraz programu edukacyjnego. Nasza rola nie ogranicza się jedynie do 
doradztwa w sprawie pojedynczego, wybranego przez Ciebie programu. Wskażemy Ci możliwości 
rozwoju Twojej kariery za granicą, zarówno na poziomie edukacyjnym jak i zawodowym.

Następnym krokiem jest dopełnienie formalności zgłoszeniowych, które w praktyce oznaczają zapo-
znanie się z przygotowaną przez nas dokumentacją i złożeniem podpisów potwierdzających Twoją 
akceptację.

Albion House w Twoim imieniu dokonuje rezerwacji wybranego programu i wszystkich dodatkowych 
usług związanych z wyjazdem (rezerwacja biletu, zakwaterowania, odbioru z lotniska i całości nasze-
go serwisu na miejscu).

Następnym etapem jest potwierdzenie uczestnictwa w programie i pokrycie kosztów z nim związa-
nych.

Czas na aplikację wizową – to my aplikujemy o wizę w Twoim imieniu i kontaktujemy się z Ambasadą 
Australii. Twoja rola ogranicza się do odpowiedzi na kilka pytań zawartych w aplikacji wizowej.

Otrzymałeś wizę i możemy potwierdzić datę Twojego wylotu.

Przed wyjazdem przekażemy Ci niezbędne informacje które pomogą Ci po dotarciu na miejsce.

Po wylądowaniu przywita Cię uśmiechnięty pracownik Albion House…

www.albionhouse.com.pl 21
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OSHC – Ubezpieczenia zdrowotne

 Każdy kto wyjeżdża do Australii jako stu-
dent - na wizie studenckiej, jest zobowiązany zapła-
cić składkę ubezpieczenia zdrowotnego na cały okres 
ważności wizy. Ubezpieczyciel zapewnia studentom  
z zagranicy podstawowe ubezpieczenie medyczne.
 Koszt każdej usługi medycznej jest okre-
ślony przez rząd australijski w The Medicare Benefits 
Schedule (MBS), jeśli więc lekarz lub szpital obciążą 
pacjenta kosztami większymi niż ustalone w MBS, pa-
cjent będzie musiał pokryć różnice. 
 Istnieje możliwość wykupienia pakietu 
ubezpieczeniowego, który będzie pokrywał szerszy 
zakres usług niż pakiet standardowy.
 Wszelkie dodatkowe informacje dostępne 
na na naszej stronie.

OSHC pokrywa między innymi następujące  
usługi medyczne:
85% - 100% opłaty za wizę lekarską u lekarza ogólnego lub specjalisty, jeśli odbywa się ona  
w gabinecie lekarskim bądź u chorego w domu

100% kosztów związanych z usługami medycznymi świadczonymi w szpitalu

Podstawowe badania (np. krwi) RTG

Przyjazd karetki pogotowia ratunkowego

Pobyt w szpitalu publicznym

Pobyt w szpitalu prywatnym pod warunkiem, że dany szpital ma zawartą umowę z Medibank 
Private

OSHC nie pokrywa:
usług stomatologicznych, okulistycznych, fizjoterapeutycznych 

kosztów leczenia rozpoczętego przed przyjazdem do Australii (przez kolejnych 12 miesięcy od 
przystąpienia do funduszu)

kosztów leczenia zaaranżowanego przed przyjazdem do Australii

kosztów leczenia podczas podróży do i z Australii

kosztów leczenia, za które pacjent może otrzymać odszkodowanie w Australii bądź za granicą

kosztów związanych z dopłatą za pokój jednoosobowy w szpitalu państwowym

kosztów leczenia dzieci osoby ubezpieczonej, które ukończyły 18 lat

kobietom w ciąży - kosztów poniesionych z tytułu utraty dziecka, przedwczesnego rozwiązania, 
porodu oraz innych, jeśli wiza jest na okres 3 miesięcy lub krótszy (niezależnie od tego czy kobieta 
była w ciąży w czasie przystąpienia do funduszu); jeśli wiza jest na okres dłuższy niż 3 miesiące, 
przysługuje zwrot za usługi świadczone przez lekarza przed i po porodzie

kosztów zapłodnienia in-vitro

kosztów związanych z np. operacja plastyczną

kosztów niektórych leków np. antykoncepcyjnych
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 W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez konta bankowego. Gdziekolwiek na świecie, każdy 
z nas potrzebuje bezpiecznego miejsca do przechowywania własnych pieniędzy. Od banku oczekujemy możliwości in-
ternetowej obsługi konta, łatwego dostępu do bankomatów i karty płatniczej, której większość z nas używa praktycznie 
częściej niż gotówki.
 Wyjeżdżając do Australii, również stajemy przed wyborem banku i konta bankowego, które jest potrzeb-
ne praktycznie od pierwszego dnia pobytu na Antypodach. Każda wyjeżdżająca osoba bierze gotówkę na pokrycie 
kosztów utrzymania na miejscu przez pierwsze tygodnie pobytu. Zamiast tego, niektórzy klienci chcą mieć możli-
wość dokonania przelewu z konta polskiego na swoje konto w Australii jeszcze przed wyjazdem z kraju. 
 Na tamtejszym rynku jest ok 15 banków australijskich oraz ok 40 banków międzynarodowych.  
Od kilku lat możemy obserwować wzmożoną konkurencję pomiędzy bankami w ofercie kont dla studentów. Ban-
ki wyraźnie dostrzegły również studentów międzynarodowych, jako potencjalnych klientów tworzących znacz-
ną część rynku, którym warto się zainteresować. 
 Nasza firma jako jedna z pierwszych zaczęła pracować z rynkiem australijskim a ponieważ nasza 
działalność rozpoczęła się w Australii, gdzie mieszkamy i żyjemy, to bardzo dobrze znamy tamtejszy rynek 
bankowy. Firma nasza współpracuje praktycznie z każdym z większych banków australijskich i zawsze staramy 

Bankowość

się wybrać czy wynegocjować jak najlepszą ofertę dla 
naszych klientów, służąc radą przy wyborze czy też 
rekomendując bank odpowiedni do indywidualnych 
potrzeb każdego klienta.
 Jednym z banków wartych polecenia jest 
niewątpliwie Commonwealth Bank. Jest to bank, 
który od 1911 roku był wyłącznie rządowym bankiem, 
a od 27 lat świadczy usługi dla obywateli. Bank ten 
proponuje również bardzo ciekawą ofertę dla studen-
tów międzynarodowych, rozwija się technologicznie: 
posiada intuicyjną i łatwą w obsłudze aplikacje na te-
lefon, ponad 4300 bankomatów i wpłatomatów. Bank 
ten jest jednym z czołowych banków w Australii i ra-
zem z National Australian Bank (NAB), ANZ oraz We-
stpac tworzą wielką czwórkę i cieszą się ogromnym 
zaufaniem Australijczyków.
 Formalności związane z otwarciem rachun-
ku są ograniczone do absolutnego minimum. Konto 
zostaje założone już przed wyjazdem do Australii, 
co pozwala w razie potrzeby na przelew pieniędzy 
na konto w Australii jeszcze przed wyjazdem i na ko-
rzystanie z konta po zgłoszeniu się w banku już od 
pierwszych dni pobytu w Australii. Każdemu klientowi 
przydzielony jest doradca personalny, który służy po-
mocą w razie jakichkolwiek problemów czy pytań. 
 Po wylądowaniu na miejscu wystarczy spo-
tkać się z doradcą, który aktywuje konto, wytłuma-
czy zasady jego działania i przekaże kartę płatniczą,  
z której można korzystać właściwie od razu.

Standardowe konta dla studentów międzynarodowych zakładane naszym klientom to m. in.:

Brak miesięcznych opłat za prowadzenie rachunku

Brak minimalnej wpłaty przy otwarciu konta

Brak opłat za debet

Ogólnokrajowy dostęp do bankowości NAB

Dostęp do ponad 4300 bankomatów Commonwealth bez jakichkolwiek opłat

Dostęp do bankomatów (ATNs) w 8 różnych językach

Karta płatnicza Commonwealth Mastercard bez żadnych dodatkowych kosztów – dostęp do własnych środków w Australii i na całym 
świecie w punktach gdzie akceptowane są karty Mastercard.

Dostęp do własnych środków poprzez placówki Commonwealth, Mastercard, telefon, internet oraz SMS. 23



Zakwaterowanie
ZAKWATEROWANIE W SYDNEY Cena 1 os./4 tygodnie

Pokój 3-osobowy  720 AUD

Pokój 2-osobowy   800 AUD

Pokój 1-osoba (dzielona łazienka)  1040 AUD

Studio (1 lub 2 osoby)  1240-1840 AUD 

Z Albion House zniesiona opłata rezerwacyjna (200 AUD)

Ceny w zależności od opcji obejmują: zakwaterowanie w mieszkaniu 
studenckim bez wyżywienia, opcjonalny jest również odbiór  
z lotniska (od 100 AUD). Minimalny okres pobytu to 4 tygodnie.

 Australia to kraj, w którym bez problemu 
można znaleźć dach nad głową. Możliwości zakwate-
rowania jest bardzo wiele i w zależności od oczekiwań, 
każdy może wybrać coś dla siebie.

 Niezależnie od tego czy wyjeżdżasz do 
Australii na wizie studenckiej, work&holiday czy tury-
stycznej, łatwo znajdziesz kąt dla siebie, a my służymy 
naszą radą i pomocą abyś podjął właściwą decyzję od-
nośnie wyboru zakwaterowania.
 Organizacja zakwaterowania z poza gra-
nic Australii może być niełatwa i kosztowna, dlatego  
w trosce o naszych klientów, starannie wyselekcjono-
waliśmy i podjęliśmy współpracę z Domami Studenc-
kimi. Przyświeca nam idea organizacji taniego ale  
i wygodnego zakwaterowania dla naszych klientów na 
pierwsze tygodnie pobytu w Australii. Naszym klien-
tom oferujemy możliwość wynajmu pokoi w mieszka-
niach i domach studenckich na terenie całej Asutralii. 
 Domy studenckie posiadają od 2 do 4 po-
koi, najczęściej dwusosbowych ale także trzyosobo-
wych.  Pokoje są w pełni wyposażone, umeblowane. 
Każdy otrzymuje pościel oraz dostęp do internetu. 
Kuchnie posiadają wszelkie niezbędne sprzęty tj. na-
czynia, garnki, sztućce, czajniki etc. Część pokoi po-
siada własne łazienki.

ZAKWATEROWANIE W BRISBANE Cena 1 os./tydzień

Pokój 2-osobowy  od 880 AUD

Pokój 1-osobowy (dzielona łazienka)  od 1160 AUD

Ceny w zależności od opcji obejmują: zakwaterowanie w mieszkaniu 
studenckim bez wyżywienia, odbiór z lotniska (od 121 AUD).  
Minimalny okres pobytu to 4 tygodnie.

ZAKWATEROWANIE W PERTH Cena 1 os./tydzień

Pokój 3-osobowy  od 600 AUD

Pokój 2-osobowy   od 720 AUD

Pokój 1-osobowy (dzielona łazienka)  od 960 AUD

Ceny w zależności od opcji obejmują: zakwaterowanie w mieszkaniu 
studenckim bez wyżywienia, odbiór z lotniska (od 121 AUD).  
Minimalny okres pobytu to 4 tygodnie.

INNE DOSTĘPNE FORMY  
ZAKWATEROWANIA

Homestay - mieszkanie z rodziną australijską, Hostels  
/ Backpackers czyli schroniska młodzieżowe, wynajem  
pokoju, czyli tzw. Share Accommodation lub też wyna-
jem własnego meszkania a także hotele.

Więcej informacji na naszej stronie  
lub w biurach Albion House www.albionhouse.com.pl

Cennik zakwaterowania:

ZAKWATEROWANIE W MELBOURNE Cena 1 os./tydzień

Pokój 2-osobowy  od 960 AUD

Pokój 1-osobowy (dzielona łazienka)  od 1540 AUD

Studio (1 lub 2 osobowy)  ok. 2340 AUD

Ceny w zależności od opcji obejmują: zakwaterowanie w mieszkaniu 
studenckim bez wyżywienia, odbiór z lotniska (od 121 AUD).  
Minimalny okres pobytu to 4 tygodnie.
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Edukacja Wykształcenie i kwalifikacje zdobyte w Australii są rozpoznawane i uznawane na całym 
świece - przez pracodawców, organizacje rządowe czy instytucje edukacyjne. Jakość edukacji jest 
bardzo wysoka, o czym świadczy fakt, że wszystki australijskie uniwersytety znajdują się na liście 
250 najlepszych uniwersytetów na świecie. To, w połączeniu z przyjazną, międzynarodową atmos-
ferą, wysokim standardem życia oraz wspaniałym klimatem sprawia, że Australia jest wręcz wyma-
rzonym miejscem do nauki przyciąga liczne rzesze studentów z całego świata. 
 Gwarancja wysokiej jakości nauczania są akredytacje odpowiednich instytucji eduka-
cyjnych i rządowych, jakie każda szkoła prowadząca kursy dla studentów zagranicznych musi po-
siadać. 
 Możliwości oferowanych dla studentów międzynarodowych jest bardzo wiele. Edu-
kację można rozpocząć od nauki języka angielskiego, kontynuować na specjalistycznych kur-
sach językowych przygotowujących do międzynarodowych egzaminów lub kursach zawo-
dowych kończących sie certyfikatami i dyplomami aż po studia licencjackie, magisterskie  
i doktoranckie. 
 Niezależnie od tego, na jakim etapie rozpoczynamy naukę w Australii, zawsze możemy ją 
kontynuować przedłużając swój pobyt i wizę na miejscu. 
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Kursy językowe

 Prowadzone są przez szkoły językowe dzia-
łające samodzielnie lub przy College’ach i uniwersy-
tetach. Kursy językowe oferowane są na wszystkich 
poziomach zaawansowania, od początkującego do 
zaawansowanego. Po ukończeniu kursu, uczestnik do-
staje certyfikat potwierdzający osiągnięty poziom. 

 Oferta programów językowych jest bardzo 
szeroka i zawiera między innymi następujące kursy:

IELTS - The International English Language Testing System
Egzamin ten testuje znajomość języka angielskiego niezbędna do podjęcia studiów w takich krajach jak Austra-
lia, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, USA i Kanada. Posiadanie certyfikatu IELTS jest również jednym z warunków 
uzyskania wizy pobytu stałego w Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie. Certyfikat zachowuje ważność przez okres 
dwóch lat.

Kursy Cambridge - KET, PET, FCE, CAE, CPE
Certyfikaty te potwierdzają znajomość języka na rożnych poziomach zaawansowania. Zachowują beztermino-
wa ważność. 

TOFEL - Test of English as a Foreign Language
Certyfikat TOFEL staje się popularniejszą formą wybieraną przez studentów i nie tylko, gdyż jest nastawiony na 
praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angileksim, głównie w środowisku akademickim. Jest rów-
nież, akceptowany podczas ubiegania się o wizę.

TOEIC - Test of English for International Communication 
Egzamin ten służy do oceny umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych  
i potwierdza zdolność do pracy w środowisku międzynarodowym. Jest narzędziem certyfikacji stosowanym  
w tysiącach międzynarodowych firm na całym świecie. 

TESOL - Teaching English to Speakers of Other Languages
Kurs przygotowuje uczestników do nauczania języka angielskiegow instytucjach edukacyjnych na terenie 
Australii. Jest równorzędny z certyfikatem CELTA (Cambridge Certificate in English Language Teaching to 
Adults), który daje międzynarodowe kwalifikacje do nauczania języka  angielskiego jako języka obcego - EFL 
(English as a Foregin Language) oraz jako drugiego języka - ESL (English as a Second Language) na całym świecie. 

TESCOL
Kurs przygotowuje uczestników z krajów innych niz anglojęzyczne do nauczania języka angielskiego dzieci  
w wieku od lat 4 do 12. 

English for Academic Purposes
Kurs Przygotowany dla osób planujących podjąć naukę na uniwersytetach na terenie Australii. Głównym założe-
niem kursu jest udoskonalenie płynności językowej oraz zapoznanie się z akademickimi technikami studiowania. 
Kurs obejmuje m.in. naukę robienia notatek, szybkiego czytania, akademickiego pisania, prowadzenia prezenta-
cji i dyskusji oraz technik przeprowadzania badań naukowych. 

 Kurs języka angielskiego na różnych stop-
niach zaawansowania - od podstawowego do zaawan-
sowanego. 
 Strukturę tego kursu tworzą cztery główne 
bloki: konwersacja, gramatyka, czytanie i pisanie. 
 Dodatkowo, na wyższych stopniach za-
awansowania można wybrać zajęcia obejmujące różne 
bloki tematyczne, jak np. biznes kino, sport, etc.in.:

Business English

Travel & Hospitality English

Graphic Art English

bądź też łączące nauke języka z rekreacją, np. 

English + Sport  
(nurkowanie, tenis, golf, żeglarstwo, surfing, itd.).

www.albionhouse.com.pl

Kursy przygotowujące do egzaminów językowych

Kursy przygotowujące do nauczania języka angielskiego

Kursy językowe General English
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 Ukończenie kursu specjalistycznego daje konkretne kwalifikacje zawodo-
we, College to prywatne a TAFE państwowe instytucje edukacyjne, które reprezen-
tują ten sam poziom nauczania w australijskim systemie edukacyjnym. Cieszą się 
one ogromna popularnością wśród studentów australijskich i międzynarodowych ze 
względu na swoja strukturę.  Kursy te składają się bowiem nie tylko z części teore-
tycznej, ale przede wszystkim z części praktycznej przygotowującej do wykonywa-
nie wybranego zawodu - chociaż nie jest to regułą i zależy od specyfiki danego kur-
su. Dzięki praktykom zawodowym w trakcie kursu, kończąc go, studenci posiadają 
już pełne kwalifikacje i niezbędne doświadczenie , co znacznie ułatwia znalezienie 
pracy. 
 College współpracują z wieloma uniwersytetami na terenie całej Austra-
lii, dając swoim absolwentom szanse kontynuowania nauki na uczelniach wyższych  
z możliwością uzyskania zaliczenia, a tym samym zwolnienia ze studiowanych 
wcześniej przedmiotów. 
 Zróżnicowane koszty nauki w College’ach pozwalają na wybranie szko-
ły odpowiadającej indywidualnym możliwościom finansowym każdego studenta. 
Nierzadko tez organizują płatne praktyki i pomagają studentom w znalezieniu za-
trudnienia. Tańsze College mimo niższego poziomu nauczania oraz często słabszej 
jakości wyposażenia tez posiadają niezaprzeczalne zalety. Są to przede wszystkim 
niższe opłaty za czesne oraz mniej intensywna nauka, a często także możliwość 
wyboru trybu nauki - w godzinach porannych lub wieczorowych, co stwarza więcej 
możliwości wykorzystania czasu wolnego do nauki. Ucząc się w tańszych szkołach 
i równocześnie pracując, studenci nie mają większych problemów z zaoszczędze-
niem pieniędzy na kolejne etapy kształcenia. 
 Nauka w College’ach lub TAFE ach trwa od 3 miesięcy do 3 lat i daje moż-
liwość uzyskania certyfikatów i dyplomów na różnych poziomach. 

 Studia na australijskich uniwersytetach zorganizowane są w trybie dwu-
etapowym, a więc najpierw uzyskuje się tytuł licencjata a przy ewentualnej kontynu-
acji studiów – magistra. Czas trwania studiów jest w dużej mierze uzależniony od już 
posiadanego wykształcenia, ewentualnego zaliczenia i zwolnienia z części przedmio-
tów na podstawie wcześniej ukończonych kursów i studiów, oraz indywidualnej decy-
zji odnośnie ilości przedmiotów zaliczanych w każdym semestrze. Studia na stopień 
licencjata trwają zazwyczaj do trzech lat, a na stopień magistra – rok lub dwa.

College i studiaKursy specjalistyczne/zawodowe College, TAFE

Uniwersytety
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Praca w Australii

 Wszystkie osoby wyjeżdżające do Australii na 
podstawie wizy studenckiej mają prawo do podjęcia legal-
nej pracy w wymiarze „part time”, czyli 20 godzin tygo-
dniowo (lub 40 godzin co 2-gi tydzień) podczas trwania 
kursu. W czasie wolnym od nauki – czyli w wakacje lub 
podczas przerw między semestrami – można pracować w 
wymiarze „full time”, czyli całego etatu, co oznacza wła-
ściwie nielimitowaną ilość godzin pracy.
 Praca w Australii w tym wymiarze godzin po-
zwala na pokrycie kosztów utrzymania na miejscu.
 Wynagrodzenie pracowników na Antypodach 
jest relatywnie wysokie biorąc pod uwagę koszty życia 
w tym kraju, w porównaniu np. do Anglii, gdzie proporcja 
zarobków do kosztów utrzymania jest już dużo mniej ko-
rzystna. Zarobki zaczynają się od 18 - 20 AUD za godzinę, 
a sięgają nawet 30 - 35 AUD za godzinę. Średnia płaca 
to około 25 AUD za godzinę. Wynagrodzenie za pracę  
w godzinach nocnych lub w dni świąteczne jest nawet 
dwukrotnie czasem trzykrotnie wyższe niż za obowiązki 
wykonywane w dzień, w dni robocze.
 Rynek pracy dla studentów z zagranicy zawiera 
oferty z takich miejsc jak restauracje, kawiarnie czy bary. 
Osoby te mogą również sprzątać w domach prywatnych, 
hotelach czy biurach, a także podejmować pracę w agen-
cjach cateringowych (obsługa bankietów i przyjęć). Dużą 
popularnością cieszy się opieka nad dziećmi, opieka nad 
osobami starszymi, prace remontowe, budowlane, malo-
wanie, praca w hurtowniach, supermarketach, w ogrodzie, 
w stadninach konnych itp. Osoby z dobrą znajomością 
języka mogą również znaleźć pracę np. w biurach projek-
towych, w działach administracji, sklepach odzieżowych, 
firmach komputerowych (jako programiści czy też „help 
desk”) i wiele innych.

POZWOLENIE NA PRACĘ

Tzw. „work permit” otrzymuje się wraz z wizą studencką.  
Od 2008 roku koszt wydania pozwolenia uwzględniony 
jest w opłacie wizowej.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Każda osoba podejmująca pracę na własną rękę lub też będą-
ca podwykonawcą zleceń jest zobligowana do założenia naj-
prostszej formy działalności gospodarczej tzw. Sole Trader. 
Żeby mieć prawo do wystawiania faktur za wykonaną pracę 
niezbędne jest założenie tzw. Australian Business Number. 
W ramach naszej opieki nad Klientami, te i inne formalno-
ści załatwiane są przez naszych konsultantów na miejscu  
w opłacie wizowej.28



Przychód opodatkowany Podatek od tego przychodu
0 – $18,200 0

$18,201 – $37,000 19c od każdego $1 powyżej $18,200
$37,001 – $87,000 $3,572 plus 32.5c od kazdego $1 powyżej $37,000

$87,001 – $180,000 $19,822 plus 37c od każdego $1 powyżej $87,000
Powyżej $180,001 $54,232 plus 45c od każdego $1 powyżej $180,000

Stawki podatkowe obowiązujące ‘rezydentów’ dla celów podatkowych na rok 2017-2018

Przychód opodatkowany Podatek od tego przychodu
0 – $87,000 32.5c od każdego $1

$87,001 – $180,000 $28,275 plus 37c od każdego $1 powyżej $87,000
Powyżej $180,001 $62,685 plus 45c od każdego $1 powyżje $180,000

Stawki podatkowe obowiązujące ‘nie-rezydentów’ dla celów podatkowych na rok 2017-2018

Przychód opodatkowany Podatek od tego przychodu
$0 – $37,000 15c od każdego $1

$37,001 – $87,000 $5,550 plus 32.5c od każdego $1 powyżej $37,000
$87,001 – $180,000 $21,800 plus 37c od każdego $1 powyżej $87,000

Powyżej $180,001 $56,210 plus 45c od każdego $1 powyżej $180,000

Stawki podatkowe obowiązujące ‘Work&Holiday’ dla celów podatkowych na rok 2017-2018

 Poniżej zachęcamy do porównania tabel. Warto zwrócić uwagę na kwestie płacenia podatkówych. Na 
wizie Work&Holiday już od 1-szego dolara należy płacić podatek, gdzie przy wizie Studenckiej dopiero po przy-
chodzie $18 200. Co więcej warto mieć w Australii tzw. „tax residence” i płacić podatki z pierwszej tabeli. Nasi 
konsultanci pomagając Ci wybrać odpowiedni kurs zawsze biorą pod uwagę zasady otrzymania tego statusu, 
abyś mógł zarabiać w Australii więcej „na rękę”. 
 Ponadto, oferujemy kontakty do sprawdzonych biur księgowych współpracujących z naszym biurem 
i zajmujących się rozliczeniami podatkowymi. Dzięki temu nasi klienci nie tylko oszczędzają czas ale i mają 
pewność rzetelnie wykonanego rozliczenia.

Rozliczenia podatkowe i zwrot podatku



 Planując wyjazd do Australii warto wiedzieć z jakimi kosztami życia 
trzeba się liczyć. Wszystkie ceny podajemy w dolarach australijskich i nie poleca-
my przeliczać na złotówki- koniec końców w Australii zarabia się w lokalnej walucie 
i analizowanie cen w odniesieniu do zarobków w Polsce mija się z celem. Koszty 
życia w Australii zależą od indywidualnych upodobań, standardów życiowych i dla 
każdego kwota na tak zwany start może się różnić. Standardowo zalecamy aby mieć 
ze sobą około 1500-2000 AUD na początek. Koszty utrzymania na miejscu to ty-
godniowo około 300-350 AUD. Mając opłacony pierwszy miesiąc zakwaterowania, 
podana kwota powinna wystarczyć do otrzymania pierwszej wypłaty. Pomocnym 
dla Was będzie znajomość cen podstawowych produktów kupowanych w lokalnym 
supermarkecie np. Coles czy Woolworths. Najtańszym supermarketem jest sieć 
marketów ALDI i mimo, że wybór jest tam dość ograniczony kupicie wszystkie pod-
stawowe produkty. Po przylocie podpowiadamy Wam jak można zaoszczędzić na 
zakupach kiedy będziecie tu mieszkać, na co zwracać uwagę itd. 

Orientacyjne ceny wybranych produktów na marzec 2018  

(1 AUD = 2,65 PLN)

Planujesz pracę w Australii? Zabierz swoje CV  
referencje z poprzednich miejsc pracy

Pamiętaj pogoda w Australii znacznie różni się od tej 
europejskiej- w grudniu panuje środek australijskiego 
lata. Sprawdź klimat i porę roku miejsca do którego się 
wybierasz. Wyjeżdżasz na antypody,  a tam wszystko jest 
troszkę do góry nogami.   

W Australii mamy kilka stref klimatycznych, należy 
pamiętać, że zima (czerwiec-sierpień) pomimo braku 
śniegu może dać w kość. Warto zabrać ze sobą ciepły 
sweter, polar, kurtkę nieprzemakalną  i cienki płaszcz. 
Latem (grudzień-luty) przydadzą się typowo letnie rzeczy 
i dobra ochrona przeciwsłoneczna (krem  wysokim filtrem), 
czapka, okulary przeciwsłoneczne, klapki.  

Pamiętaj o wymogach lotniczych dotyczących przewożenia 
płynów oraz innych substancji- w bagażu podręcznym 
możesz przewieźć płyny (kosmetyki, pastę do zębów) 
zamknięte w foliowym woreczku (max 1 litr lub 22cmx15cm) 
ale pojemność żadnego pojemnika nie może przekraczać 
100 ml. Pojemniki na płyny o pojemności przekraczającej 
100 ml należy umieścić w bagażu rejestrowanym. Tego ogra-
niczenia nie stosuje się do leków oraz jedzenia dla dzieci.

Do Australii można przewieźć wszystko ale trzeba mieć 
na to pozwolenie, a na granicy należy zadeklarować swój 
towar. Przed wyjazdem sprawdź jakie są wymogi dla 
danego towaru.

Do Australii NIE WOLNO wwozić produktów spożywczych- 
owoców, warzyw, mięs (nawet tych pakowanych próż-
niowo) Nie tylko zostaną one zarekwirowane ale pasażer 
może otrzymać wysoką karę grzywny.

Pamiętaj, każdą kwotę powyżej 10 000 AUD w gotówce 
należy zadeklarować- nie oznacza to opodatkowania tej 
kwoty, a tylko kontrolę przepływu pieniędzy

Osoby powyżej 18 lat mają prawo do przewiezienia (bez 
konieczności zgłaszania) 2250 ml. alkoholu, 50 papiero-
sów (lub 50g tytoniu), upominki o wartości nie przekra-
czającej 900 AUD (osoby poniżej 18 lat do 200 AUD);

Najważniejsze: Dokumenty- paszport, dowód osobisty, 
prawo jazdy, karta kredytowa (przed wyjazdem zeskanuj 
dokumenty i przechowuj je na skrzynce mailowej lub na 
dysku twardym- zawsze będą pod ręką)

Koszty życia

Mięso mielone 500g 7,00 AUD

Banany 1 kg 2,50 AUD

Pizza (Domines) 1 sztuka mała 5,00 AUD

Sok 1l 4,00 AUD

Bilet do kina studencki 15,00 AUD

Wino butelka 9,00 AUD

Mleko 1l 1,00 AUD

Chleb bochenek 3,50 AUD

Masło 250 g 1,40 AUD

Szynka 250 g 4,00 AUD

Jajka 12 sztuk 2,80 AUD

Kurczak z rożna 1 sztuka 8,00 AUD

www.albionhouse.com.pl

PRZYDATNE INFORMACJE
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SYDNEY
 Sydney to  największe, najstarsze miasto 
Australii i jednocześnie stolica stanu NSW. Jedna 
z najwspanialszych metropolii na świecie, perełka 
kontynentu australijskiego. Zachwyca swoją różno-
rodnością i wielokulturowością. Mieszkańcy władają 
tu ponad 170 różnymi językami a to nadaje miastu 
niepowtarzalny, niesamowity charakter.
 Pierwsze skojarzenia z tym miastem to 
budynek Opera House i konstrukcja Harbor Bridge, 
symbole miasta stanowiące dumę i radość mieszkań-
ców Sydney. Miasto zbudowane jest wokół jednego z 
najpiękniejszych portów na świecie, z mnogością plaż 
ciągnących się  wzdłuż wybrzeża i mnóstwem atrak-
cji turystycznych jak np. Sydney Aquarium  - jednym 
z największych akwariów oceanicznych na świecie 
(zamieszkanym przez trzymetrowe rekiny), Taronga 
Zoo, mnóstwem rozległych parków, znakomitych mu-
zeów i wystaw.
 Sydney to miasto tętniące życiem, miasto, 
które nigdy nie śpi – nocne rozrywki gwarantują setki 

klubów i pubów zróżnicowanych pod względem ofe-
rowanej muzyki i stylów... Życie kulturalne obfituje 
w niezliczoną ilość wydarzeń artystycznych takich 
jak koncerty, sztuki teatralne i premiery filmowe. 
Miasto uwodzi swoją energią, naturalnym pięknem  
i stylem życia, który ze względu na wspaniały klimat 
kręci się ciągle na zewnątrz i skupia głównie wokół 
wody – w nadbrzeżnych restauracjach i kafejkach, 
podczas tak uwielbianych przez Australijczyków spo-
rków jak żeglowanie, surfowanie czy nurkowanie oraz 
wypoczynku na plaży.
 Sydney to jedno z najbardziej ujmujących  
i przyjaznych mieszkańcom miejsc na świecie.
 W 2000 roku Australia była gospodarzem 
Igrzysk Olimpijskich, a wybudowane miasteczko 
olimpijskie – The Sydney Olimpic Park – ze wszystki-
mi najnowocześniejszymi obiektami sportowymi jest 
ogólnie udostępnianie zarówno zwiedzającym jak  
i uprawiającym aktywnie sport.

NSW  - New South Wales - Nowa Poudniowa Walia

 Najstarszy i najliczniej zaludniony stan  
w Australii, położony w południowo-wschodniej czę-
ści kontynentu. Śmiało można powiedzieć, że jest 
to najpopularniejszy region tego kraju i to właśnie 
tu zjeżdża  najwięcej turystów z całego świata, aby 
zasmakować życia „down under” oraz podziwiać za-
pierające dech w piersiach krajobrazy i malownicze 
scenerie tego kraju.
 Nowa Poludniowa Walia ma do zaoferowa-
nia wspaniały klimat, słońce przez cały rok i cudowne, 
oceaniczne plaże rozciągające się wzdłuż całego wy-
brzeża.
 To właśnie do brzegów Nowej Południo-
wej Walii przybił w 1770 roku kapitan James Cook   
a potem pierwsze statki brytyjskie ze skazańcami. 
Tym samym rozpoczął się proces zasiedlania Austra-
lii przez Europejczyków.
 Jest to najlepiej rozwinięty stan Australii, 
zarówno pod względem przemysłu jak i rolnictwa. 
Duże obszary zajmują tu pola uprawne i pastwiska.
 Na terenie Nowej Południowej Walii znaj-
dują się m.in. jeden z najbardziej spektakularnych 
parków narodowych Antypodów, oferujący niepo-
wtarzalne widoki park w górach Blue Mountains,  
a także dolina Hunter Valley, gdzie skupione są jedne 
z najstarszych i najlepszych winnic australijskich.

Wynajem mieszkania dla 4 osób                                
(2 sypialnie+pokój dzienny)

460 AUD 
tydzień

Hostel  
(pokój 4-osobowy)   

41 AUD 
noc

Zakwaterowanie  
Albion House  

160 AUD 
tydzień

Bilety kominikacji miejskiej
(orientacyjnie)

35 AUD 
tydzień

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Maks. przeciętna temp. 26 25 23 20 17 17 18 20 22 24 26 26

Min. przeciętna temp. 19 17 14 11 8 7 8 10 13 15 17 19

Opady (mm) 111 122 106 98 123 69 81 62 73 82 75 100

Śr. liczba słonecznych dni 20 19 20 20 20 22 21 21 20 20 20 20

Śr. liczba słonecznych godz. 7 7 7 6 6 7 8 8 8 8 8 7 31



 W naszej ofercie znajdziecie wiele ofert kursów w Australii 
praktycznie na każdym poziomie edukacji. Poniżej przedstawiamy na-
szym zdaniem jedne z atrakcyjniejszych ofert na najbliższe miesiące. Są 
to oferty przykładowe więc zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą  
i dobraniem odpowiedniego kursu dla siebie.
 
 Pamiętajcie, że są to jedynie ceny ogólne wiec zapraszamy 
do sprawdzania naszych ofert specjalnych. 

Długość kursu Cena

General English (full time) 6 miesięcy 1800 / rata

Okres wakacyjny 6 tygodni ---

Wpisowe do szkoły ---

Materiały studenckie 250

Ubezpieczenie zdrowotne  236

Wiza studencka 530

Całkowita cena w AUD 2846 AUD

Całkowita cena w PLN 7712 PLN

Do 30.06.2018 zniesione koszty wpisowe, gwarantowana cena w złotówkach niezależnie od zmiany  
kursu waluty. Kolejna rata płatna na miejscu 1800 AUD

Długość kursu Cena

General English / IELTS / FCE (full time) 40 tygodni 2000 / rata

Okres wakacyjny 10 tygodni ---

Wpisowe do szkoły 200

Materiały studenckie 320

Ubezpieczenie zdrowotne  478

Wiza studencka 560

Całkowita cena w AUD 3558 AUD

Całkowita cena w PLN 9650 PLN

Do 30.05.2018 zniesione koszty wpisowe, gwarantowana cena w złotówkach niezależnie od zmiany  
kursu waluty. Kolejna rata płatna na miejscu 2000 AUD (ilość rat na miejscu 3) 

Długość kursu Cena

Accounting lubMarketing & Communication Od 9 miesięcydo 2 lat 1400

Wpisowe do szkoły 200

Materiały studenckie ---

Ubezpieczenie zdrowotne  9 miesięcy 359

Wiza studencka 560

Całkowita cena w AUD 2519 AUD

Całkowita cena w PLN 6850 PLN

Do końca Maja 2018 gwarantowana cena w złotówkach niezależnie od zmiany kursu waluty. Kolejna rata 
płatna na miejscu 1400 AUD (ubezpieczenie zdrowotne oraz ilość rat zależna od długości kursu)

Długość kursu Cena

Leadership & Management Od 9 miesięcydo 2 lat 1000

Wpisowe do szkoły 200

Materiały studenckie ---

Ubezpieczenie zdrowotne  9 miesięcy 359

Wiza studencka 560

Całkowita cena w AUD 2119 AUD

Całkowita cena w PLN 5750 PLN

Do końca Maja 2018 gwarantowana cena w złotówkach niezależnie od zmiany kursu waluty. Kolejna rata 
płatna na miejscu 1400 AUD (ubezpieczenie zdrowotne oraz ilość rat zależna od długości kursu)

Przykładowe kalkulacje

Wyjazd edukacyjny – Sydney

Kurs Języka Angielskiego - wyjazd na 6 miesięcy – Sela Kurs Języka Angielskiego - wyjazd na 12 miesięcy - Scots

Dyplom College-u z Księgowości lub Marketing & Communication CTIC Dyplom College-u z Leadership & Management - Greenwich 

www.albionhouse.com.pl32



Scots English – Sydney 

 Scots jest jedną z najnowszych ofert językowych w Sydney. 
Jako nieliczna szkoła posiada bardzo nowoczesne tablice interaktyw-
ne, które jeszcze lepiej pomagają w rozwoju Twojego języka angiel-
skiego. Dodatkowo miła atmosfera, nowoczesne multimedialne meto-
dy nauczania i rewelacyjna kadra stawia tą szkołę w naszej ocenie na 
pierwszych miejscach w tegorocznym katalogu Albion House. Świetna 
lokalizacja campusu w samym centrum miasta z dogodnym dojazdem 
z każdej strony Sydney. Polecamy!

PROPOZYCJA

Ceny od

200 AUD/TYDZ.



LOKALIZACJA
 Szkoła zlokalizowana w centrum najwięk-
szego miasta Australii. W bezpośredniej bliskości 
szkoły znajdziemy Chinatown oraz znany market 
Paddy’s.

CHARAKTERYSTYKA
 Szkoła założona 1985 roku, oferuje szeroką 
gamę kursów kształcenia i szkolenia zawodowego za-
twierdzonych przez rząd, które mają na celu wyposa-
żenie uczniów w umiejętności niezbędne do osiągnię-
cia sukcesu w dzisiejszym dynamicznym i globalnym 
miejscu pracy. Kursy te zapewniają również drogę do 
uczelni, gdyż z dyplomem Advanced Diploma absol-
wenci kwalifikują się do kontynuacji nauki na wyż-
szych poziomach na wielu popularnych australijskich 
uniwersytetach.

GŁÓWNE ATUTY SZKOŁY
 Celem SBTA jest dostarczanie praktycz-
nego szkolenia zawodowego.   Jej atuty to zdecydo-

wanie zarówno cena jak i wieloletnie doświadczenie 
w prowadzeniu   kursów zgodnie z wymaganiami nie 
tylko edukacyjnymi ale także (a może przede wszyst-
kim) rynków pracy. Jest  to również szkoła elastyczna 
jeśli chodzi o   godziny zajęć. Jest to bardzo istotne  
z punktu widzenia kogoś, kto chce osiągnąć sukces  
w programie nauka i praca w Australii.

NASZA OCENA
 Szkoła od ponad 30 lat jest jednym z naj-
większych ośrodków szkoleniowych w Sydney. To 
długie doświadczenie na rynku edukacyjnym wynika 
głównie z zadowolenia uczących się tu klientów ze 
stosunku ceny do poziomu nauczania. Szkoła pozwa-

Minimalny wiek uczestnika                                    18 LAT

Maksymalny wiek uczestnika   ---

Średnia ilość studentów w klasie  16

Całkowita ilość studentów w szkole 2200

Ilość poziomów językowych 3

Ilość lekcji tygodniowo 20

WAŻNE INFORMACJE

la nie tylko w ekonomiczny sposób uzyskać wyma-
rzony certyfikat czy dyplom ale także połączyć czas 
nauki z pracą, zwiedzaniem i niezwykłą przygodą jaką 
jest życie w Australii.

SYDNEY 

Sydney Business and Travel Academy - SBTA

Europa

Ameryka Płd.

Azja

Inne

MIX NARODOWOŚCIOWY
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Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Kursy Języka Angielskiego

General English poranne                                                                          
2 – 12 tygodnie 195 każdy poniedziałek 

lub 
rekomendowane daty

8.01, 12.02, 19.03, 
23.04, 28.05, 2.06, 

6.08, 10.09, 15.10, 19.11

13 tygodni + 180

General English wieczorowe
2 – 12 tygodni 180

13 tygodni + 170

IELTS Preparation poranne 210

FCE / CAE wieczorowe 10 – 12 tygodni 190 10 tyg. – 8.01 lub 12.06 
12 tyg. – 19.03 lub 10.09

Pozostałe opłaty i dodatkowe informacje

Wpisowe 200

Materiały 60 / 10 tygodni

Zakwaterowanie

Albion House share room 190/tydzień

Cert II, III, IV, Diploma & Adv Dipoloma 
in Business / Marketing & Communication                                    1295 AUD / term

Hospitality Courses   1395 AUD / term

Project Management Courses  1495 AUD / term

OFERTA SPECJALNA do 30.04.2018
Kursy specjalistyczne
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CHARAKTERYSTYKA
 Barton jest relatywnie młodą, rozwijającą 
się szkołą oferującą kursy językowe oraz „pathways” 
do szkół powiązanych gdzie znajdziemy również 
ofertę edukacyjną na poziomie Certyfikatów oraz Dy-
plomów.  Zlokalizowana jest w centrum największego 
miasta Australii Sydney z dostępem do wszystkich 
atrakcji turystycznych miasta.

GŁÓWNE ATUTY SZKOŁY
 Nauczyciele z dobrym doświadczeniem  
w nauczaniu studentów międzynarodowych. Niewiel-
kie klasy co pozwala na bardziej interaktywne pro-
wadzenie zajęć. Centralna lokalizacja oraz integracje 

studenckie poza szkołą są dodatkowym bodźcem 
który sprawia, że nauka jest jeszcze bardziej prak-
tyczna a tym samym przyjemniejsza...

NASZA OCENA
 Jest to nowa szkoła więc z doświadczenia 
wiemy że takie szkoły bardzo się starają usatysfak-
cjonować swoich studentów. Jest to na pewno jedna 
ze szkół warta rozważenia na rok 2018. Dobry mix 
narodowościowy oraz dobrze rozbudowana jak na 
nową szkole baza kierunków dodaje jej atrakcyjności 
a możliwość ratalnych płatności za naukę daje klien-
towi większe możliwości planowania wydatków bez 
konieczności poniesienia kosztów w całości przed 
rozpoczęciem kursu.

Barton International College

SYDNEY 
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Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Kursy Języka Angielskiego

General English                                                                           

2 tygodnie + 200
każdy poniedziałek

IELTS Preparation 

English for Academic Purposes (E1&E2) 22.01, 16.04,  
9.07, 1.10

FCE & CAE                  12 tygodni 220 8.01, 9.04, 2.07, 
24.09

Zakwaterowanie

Albion House 190/tydzień

Pozostałe koszty

Wpisowe 200

Materiały 8/tydzień

Barton College jako szkoła językowa spełnia moje wszystkie wymagania - jest to strzał 
w 10! Mieszanka kulturowa jakiej można tam doświadczyć jest niesamowita- poznajesz 
podczas rozmów ludzi z całego świata. I nawet przerwa od zajęć(wspólne dyskusje) jest 
praktyką do polepszenia znajomości języka. Zajęcia są zróżnicowane (praca indywidualna, 
dochodzą gry zespołowe, wycieczki „na miasto” z całą szkołą). Szkoła jest dobrze usytu-
owana (3 minutki spaceru od stacji kolejowej). Osobiście bardzo polecam ten wybór cechu-
jący się dobrym wskaźnikiem jakości do ceny.

Marek Kunicki

www.albionhouse.com.pl

Zajęcia poranne  
od 8:30 do 14:15

Zajęcia wieczorowe  
od 17:00 do 21:15
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Do końca maja jadąc na 10 tygodni nauki  
– 1 tydzień dostajesz bezpłatnie



LOKALIZACJA
 Szkoła posiada dwa rewelacyjne campusy. 
Jeden znajduje się w ścisłym centrum miasta, kilkaset 
metrów od biura Albion House i zajmuje 3 piętra świet-
nie wyposażonych sali edukacyjnych. Drugi natomiast 
znajduje się na Bondi Junction, dzielnicy oddalonej 
10 minut jazdy autobusem do kultowej plaży Bondi. 
Campus idealny dla tych, którzy naukę chcą połączyć  
z prawdziwym australijskim życiem z deską surfingową.

CHARAKTERYSTYKA
 IH City czyli International House Sydney  
– teacher training & proffesional centre od lat specjali-
zuje się w nauce języka angielskiego. Szkoła prowadzi 
kursy dla osób kształcących się na nauczycieli języka 
angielskiego. Szkoła jest również częścią międzyna-

English, IELTS, EAP, CAMBRIDGEE

DOSTĘPNE KURSY

rodowej korporacji, która zrzesza wszystkie szkoły IH 
gwarantując stałą jakość kursów przez wszystkie pla-
cówki na całym świecie. 

GŁÓWNE ATUTY SZKOŁY
 Atutem szkoły jest fakt iż posiada bardzo 
szeroką gamę kursów językowych od poziomu po-
czątkującego aż po zaawansowane, kursy kończące 
się certyfikatami aż po kursy Teacher Training które 
dają możliwość nauczania języka angielskiego. Nie 
można również znaleźć lepszego miejsca do nauki 
języka niż centrum szkolenia nauczycieli. 

NASZA OCENA
 Jest to pozycja, która powtarza się w na-
szym katalogu, bo jest to szkoła, która latami cieszy 

Minimalny wiek uczestnika                                    16 LAT

Maksymalny wiek uczestnika   ---

Średnia ilość studentów  w klasie  15

Całkowita ilość studentów w szkole 450

Ilość Poziomów językowych 5

Ilość lekcji tygodniowo 20-25

WAŻNE INFORMACJE

International House Sydney City  
& Bondi Junction

SYDNEY 

się bardzo dużą popularnością wśród naszych klien-
tów. Szkoła sprawdzona i niosąca ze sobą bardzo 
bogate doświadczenie na rynku edukacyjnym. Możli-
wość doboru godzin nauki, dwie znakomite lokaliza-
cje, przyjazna załoga Albion House za rogiem... szkoła 
godna polecenia. 
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Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Kursy Języka Angielskiego

Intensive General English / PET, FCE, CAE, 
CPE Preparation, EAP - 1500 min. zajęć  

(8:30 am – 2:30 pm)

1-12 tygodni 255/tydzień każdy poniedziałek 
dla GE/IELTS

PET/FCE/CAE: 
2.01, 12.03, 16.04,14.05, 
12.06, 9.07, 7.08, 10.09, 

8.10, 05.11
CPE:  

2.01, 23.04, 21.05, 18.06, 
10.09, 8.10, 05.11

13-24 tygodnie 245/tydzień

25 tygodnie+ 235/tydzień

Semi - Intensive General English 
PET, FCE, CAE, CPE, IELTS 

Speaking & Pronunciation - 1200 min. zajęć 
poranne, popołudniowe, wieczorowe

1-12 tygodni 235/tydzień

13-24 tygodnie 225/tydzień

25 tygodnie+ 215/tydzień

Teacher Training Programs

Cert III in TESOL 8 tygodni 2500/progr.

ETYL (TESCOL) 4 tygodnie 1250/progr.

Klasy Komputery WiFi Transport Zabytki

“As a highly valued partner for more than 10 years, International 
House Sydney congratulates Albion House on its work and 
professionalism assisting Polish and international students to 
achieve their educational and language goals”

Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

CELTA 4 tygodnie 3295/progr.

DUAL TESOL & ETYL 10 tygodni 3000/progr.

Zakwaterowanie

Albion House 190/tydzień

Pozostałe koszty

Wpisowe 200

Materiały 15/tydzień max 225

www.albionhouse.com.pl 39

Antoni Jarmusz

Australia to pozytywni ludzie i dobre nastawienie na 
każdym kroku. A skoro tak, to International House to 
Australia w pigułce. Fantastyczni i solidni wykładowcy, 
tempo i ilość materiału dopasowane do Twoich potrzeb.  
I lokal z kraftowym piwem obok. Polecam!



LOKALIZACJA
 Szkoła posiada dwie filie w Sydney w bardzo 
atrakcyjnych lokalizacjach – jedną w ścisłym centrum 
miasta a drugą na Manly, w bezpośredniej bliskości 
przepięknej plaży. Obie placówki są znakomicie wypo-
sażone do nauki języka angielskiego. Czy chcesz uczyć 
się w sercu miasta czy też wolisz prosto ze szkoły iść 
popływać – to szkoła dla Ciebie! 

CHARAKTERYSTYKA
 Szkoła Kaplan jest częścią międzynaro-
dowej sieci szkół, która od wielu lat oferuje swoim 
klientom niezwykle szeroką gamę kursów: od języko-
wych, przez  zawodowe do staży i programów pracy 
w takich krajach jak Australia, Nowa Zelandia, USA, 
Kanada, UK, Irlandia czy Malta.

English, IELTS, EAP, FCE, CAEE

DOSTĘPNE KURSY

GŁÓWNE ATUTY SZKOŁY
 Wiele lat doświadczenia w nauczaniu stu-
dentów międzynarodowych, doskonale wyposażone 
szkoły i przyjazna atmosfera są charakterystycz-
ne dla wszystkich placówek Kaplan. Szkoła posiada  
7 kampusów na terenie Australii w 6 różnych mia-
stach. Szkoła daje również możliwość zmiany lokali-
zacji podczas trwania kursu, co pozwala na urozma-
icenie pobytu i daje możliwość poznania dwóch miast.

NASZA OCENA
 Kurs językowy obejmuje tu 21 godzin  
tygodniowo. Tak intensywne zajęcia gwarantują 
szybkie postępy w krótkim czasie. Opinie naszych 
klientów o kursach w Kaplan są bardzo pozytywne, 
a szkoła cieszy się wśród nich bardzo dobrą sławą. 

Minimalny wiek uczestnika                                    16 LAT

Maksymalny wiek uczestnika   ---

Średnia ilość studentów  w klasie  15

Całkowita ilość studentów w szkole 500/300

Ilość Poziomów językowych 5

Ilość lekcji tygodniowo 21

WAŻNE INFORMACJE

Kaplan International English - Sydney, Manly

Dodatkowy atut to możliwość nauki zarówno rano  
jak i wieczorem i to w obu lokalizacjach! Szkoła bar-
dzo blisko współpracuje z Albion House, co daje gwa-
rancję indywidualnej opieki nad naszymi klientami  
i najlepszą ofertę cenową na rynku.

SYDNEY 
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Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Kursy Języka Angielskiego

Intensive English poranne
2-12 tygodni 267/tydzień

każdy poniedziałek

13 tygodnie + 230/tydzień

Intensive English wieczorowe
2-12 tygodni 254/tydzień

13 tygodnie + 220/tydzień

IELTS Preparation 2 tygodnie + Zgod. z IE&EE

EAP - English For Academic Purposes 2 tygodnie + Zgod. z IE&EE 2.01, 16.04, 9.07,  
6.08, 15.10

FCE, CAE  
10 tygodni Zgod. z IE&EE 8.01, 3.04, 18.06, 24.09

12 tygodni Zgod. z IE&EE 9.03, 10.09

Academic Semester                                      
20 tygodnie  4700/kurs 8.01, 12.02, 12.03, 2.04, 

14.05, 11.06, 23.07, 27.08, 
17.09, 24.09, 8.1024 tygodnie 5520/kurs

Bardzo polecam szkołę Kaplan ze 
względu na profesjonalizm i nasta-
wienie na studenta i jego indywidual-
ne potrzeby. Zajęcia są prowadzone  
w fascynujący i kreatywny sposób - 
a jednocześnie na luzie. Kaplan jest 
definitywnie miejscem gdzie możesz 
poznać ciekawych ludzi z całego 
świata, a później cieszyć się pięknym 
Sydney i oczywiście całą Australią! 
Kaplan organizuje wiele zajęć poza 
szkolnych między innymi skoki za 
spadochronem czy surf camp. Radzę 
się nie zastanawiać tylko postawić na 
szkole Kaplan. Moim zdaniem naj-
lepszy wybór w Sydney jeśli chodzi  
o szkole językową.”

Anna  
Wojtasińska

Klasy Komputery WiFi Transport KawiarniaBBQ AreaPlaża

„Kaplan International English are proud to be a long standing 
partner of Albion House. They have been enrolling fantastic 
students at our schools across the world for many years now and 
always do so with the upmost professionalism. We look forward 
to celebrating many more anniversaries with them for years to 
come”

Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Academic Year                                        32 tygodnie 7552/kurs 8.01, 12.02, 2.04, 11.06, 
23.07, 27.08, 17.09, 24.09

Pozostałe koszty 

Wpisowe do szkoły 260

Materiały 15/tydzień max 360

BBQ

www.albionhouse.com.pl 41



LOKALIZACJA
 Greenwich English College w Sydney two-
rzy nowoczesny kampus na Pitt St. Jednej z głównych 
ulic Sydney. Znajduje się w ścisłym centrum Sydney. 
Prawie w sąsiedztwie Chinatown czy Paddy’s market. 

CHARAKTERYSTYKA
 Greenwich English College oferuje wspania-
łe udogodnienia, przyjaznych nauczycieli i doskonałe 
usługi studenckie, dzięki czemu można w pełni wyko-
rzystać czas nauki w szkole. Bogate doświadczenie jest 
gwarantem, że szkoła rozumie potrzeby i wyzwania stu-
dentów uczących się języka angielskiego.

English, IELTS, EAP, FCE, CAE, CPE 

Vocational Education 

E

VET

DOSTĘPNE KURSY

GŁÓWNE ATUTY SZKOŁY
 Szkoła specjalizuje się w kursach FCE  
i IELTS. Jest również centrum egzaminacyjnym FCE 
online . Większość nauczycieli kursu IELTS jest też 
egzaminatorami tego certyfikatu. Jako jedna z nie-
wielu prowadzi zajęcia z zakresu Business English. 

NASZA OCENA
 Szkoła z bardzo dobrą kadrą nauczy-
cielską, prowadzi zajęcia poranne i wieczorowe co  
w programie ‚nauka i praca’ ma spore znaczenie.  
Jest jedną ze szkół które stale poprawiają swo-

Minimalny wiek uczestnika                                    18 LAT

Maksymalny wiek uczestnika   ---

Średnia ilość studentów  w klasie  18

Całkowita ilość studentów w szkole 650

Ilość Poziomów językowych 5

Ilość lekcji tygodniowo 20

WAŻNE INFORMACJE

Greenwich English College

ją jakość , dbają o prawidłowe podejścia do klienta  
i wyposażenie placówek. W naszej ocenie jest to szko-
ła którą warto rozważyć jako złoty środek łączący ja-
kość z dobrą ofertą cenową 

“Great partner to work with! 
Reliable and supportive  
to students. Pleasure to work with!”

Europa

Azja

Ameryka Płd.
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Klasy Komputery WiFi Transport CAMBRIDGE 
Exam Centre

Aldona Reszka

Z czystym sumieniem mogę polecić Greenwich En-
glish College!. Szkoła z zlokalizowana w ścisłym cen-
trum – łatwy dojazd metrem , busem, tramwajem. Po-
ziom i program nauki dostoswany do potrzeb klienta 
,a zajęcia prowadzone są małych grupach .Nauczy-
cieli native speaker z wieloletnim doświadczeniem 
oceniam mega pozytywnie!

Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Kursy Języka Angielskiego

General English poranne
1-23 tygodnie 245

każdy poniedziałek
24 tygodnie + 240

General English wieczorowe 2 tygodnie + 230

IELTS 2 tygodnie +

zgodnie z GE
FCE / CAE / PET 10-12 tygodni co 12 tygodni

English for Business 4/8/12 tyg. co 4 tygodnie

Pronunciation 4 tygodnie co 4 tygodnie

Kursy dostępne w systemie porannym i wieczorowym - zmiany w zależności od ilości studentów.

Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Zakwaterowanie

Mieszkanie Albion House - share room 190/tydzień

Pozostałe koszty

Wpisowe do szkoły jednorazowo Bezpłatnie Powyżej 12 tygodni

Materiały 10/tydzień min 60 – max 350

www.albionhouse.com.pl

OFERTA SPECJALNA DO 31.06.2018

Zniesione wpisowe i koszt wszystkich kursów wynosi 225 AUD  
do szkoły powyżej 12 tygodni



Cass Training International College - CTIC

 Szkoła z ponad 25 letnim doświadczeniem na rynku proponu-
je dostosowane do studentów międzynarodowych kursy języka angiel-
skiego i specjalistyczne z zakresu Business. Przepiękny nowy campus 
z widokiem na zatokę Darling Harbour. Dostęp do wszystkich atrakcji 
wielkiego miasta i transportu publicznego stanowi świetne miejsce do 
połączenia nauki, pracy i zwiedzania. 

Kursy językowe 

od 210 AUD

College z Business  
Administration, 

Leadership & Management, 

Accounting, Marketing  
and Communication

od 1400 AUD/term
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Australian College of Business Intelligence

 Bardzo ciekawa oferta z zakresu Project Management, Inter-
national Business, Enterprise Resource Planning, Environmental Mana-
gement and Sustinability. Centralna lokalizacja, bardzo pozytywne opi-
nie klientów. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą. 1500 AUD/TERM

Ceny od



LOKALIZACJA
 Zlokalizowany w ścisłym centrum Sydney w 
otoczeniu takich miejsc jak zatoka Darling Harbour, w 
bezpośredniej bliskości historycznego budynku królo-
wej Wiktorii czy tez miejskiego ratusza. 

CHARAKTERYSTYKA
 Założony w 2010 roku, KOI jest prywat-
na placówką edukacyjną zajmującą dwa kampusy  
w samym sercu Sydney. Instytucja oferuje kursy w za-
kresie biznesu i księgowości na poziomie Dyplomów, 
Licencjatów i Magistrów. Indywidualne podejście wy-
kładowców szkoły i wpajanie im cech przywódczych 
prowadzi nie tylko do rozwoju kariery zawodowej 
swoich studentów ale również osiągnięcia zamierzo-
nych wyników.

Higher EducationHE

DOSTĘPNE KURSY

GŁÓWNE ATUTY SZKOŁY 
 KOI jest uczelnią, która zajmuje się edu-
kowaniem studentów międzynarodowych, dlatego 
też rozumie ich potrzeby i stara się aby czuli się oni 
pewnie podczas studiów i życia na miejscu. Dzięki 
temu, że uczelnia jest relatywnie młoda na rynku 
Australijskim oraz rozmiarem nie przypomina wiel-
kich kampusów uczelnianych jest również w stanie 
podejść w bardziej indywidualny sposób do każdego 
klienta. Centralna lokalizacja również dokłada się do 
łatwego dostępu do uczelni. 

NASZA OCENA
 KOI jest placówką bardzo przyjazną  
i wyrozumiałą dla studentów międzynarodowych  
w szczególności w początkowym okresie nauki. 
Bierze pod uwagę fakt różnic jakie mogą wypły-
wać pomiędzy charakterystyką nauczania w róż-
nych krajach, a jednocześnie prowadzi wszelkie 

Australia – Certified Practising  
Accountants

CPA

Chartered Accountants Australia  
& New Zealand    

CA

Institute of Public Accountants  IPA

AKREDYTACJE

KOI – King’s Own Institute - Sydney

starania aby każdy student jak najszybciej wszedł 
w tryb nauczania Australijskiego i aby każdy speł-
niał pokładane w nim wymagania i założenia. Jest 
to szczególnie pomocne dla tych, którzy nigdy 
wcześniej nie odbywali wyjazdów zagranicznych  
i jest to dla nich pierwsza tego typu przygoda z edu-
kacją poza granicami własnego kraju. 

SYDNEY 

CRICOS Provider 03171A
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Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

w jendym roku oplacamy dwa semestry

Kursy Specjalistyczne                                                                                                  

Diploma of Accounting 1 rok 6500/semestr

12.03, 9.07, 5.11

Diploma of Management 1 rok 6500/semestr

Bachelor of Business (accounting) 3 lata 6500/semestr

Bachlor of Business (management & finance) 3 lata 6500/semestr

Graduate Certificate in Business 6 miesięcy 7000

Graduate Diploma of Business 1 rok 7000/semestr

Master of Accounting 18 miesięcy 7000/semestr

Master of Proffesional Accounting 2 lata 7000/semestr

Graduate Certificate in TESOL 6 miesięcy 8000

Graduate Diploma in TESOL 1 rok 8000/semestr

Master of Arts (TESOL) 18 miesięcy 8000/semestr

Pozostałe koszty

Wpisowe do szkoły 220

KOI dla mnie to szkoła dla każdego. Wy-
bierając mój kurs nie trzeba wcześniej-
szego doświadczenia z księgowością, 
wszystko jest przedstawione od pod-
staw a nauczyciele bardzo pomocni. Dla 
kogoś kto styczność z finansami już miał 
będzie po prostu łatwiej. Obecność na 
ćwiczeniach zwykle wystarczy dla zro-
zumienia tematu a ewentualna dodat-
kowa praca pozwala zostać prymusem. 
Międzynarodowe środowisko to dodat-
kowy plus, wiele o innych kulturach moż-
na dowiedzieć się na samych zajęciach.

Agata Wijaczka

Klasy Komputery WiFi Transport KawiarniaBBQ Area

BBQ

OFERTA SPECJALNA DO 31.06.2018

Zniesiona opłata wpisowegowww.albionhouse.com.pl

CRICOS Provider 03171A



 Greenwich Management College to dwuletni projekt szkoły Greenwich 
który stal się sporym sukcesem. Szkoła w zaledwie kilkunastu miesięcy wysprze-
dała wszystkie miejsca. Nowoczesne campusy, bardzo dobra kadra managerska  
i ciekawe kursy dają ciekawy spektrum otoczenia szkolnego i zawodowego.

Greenwich Management College 

48 www.albionhouse.com.pl

Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

1 term = 6 tygodni + 2 tygodnie przerwy

Kursy Specjalistyczne         

Certificate III in Business 5 termów 1000/term

2018
22.01, 5.03, 19.03, 

30.04, 14.05, 25.06, 
9.07, 20.08, 3.09, 15.10, 

29.10, 10.12

2019
21.01, 4.03, 18.03, 

29.04

Diploma of Business 6 termów 1000/term

Certificate IV in Leadership & Management 5 termów 1000/term

Diploma of Leadership & Management 6 termów 1000/term

Certificate IV in Project Management Practice 5 termów 1000/term

Diploma of Project Management 6 termów 1000/term

ADV. Diploma of Project Management 6 termów 1000/term

Certificate IV in Marketing and Communication  
(Social Media) 5 termów 1000/term

Diploma of marketing & Communication (Social Media) 6 termów 1000/term

Pozostałe koszty

Wpisowe 260

Materiały 15/tydzień max 360 AUD



MELBOURNE
 Najbardziej europejskie z wszystkich 
miast Australii, stolica stanu Wiktoria.  Ukształtowa-
ne przez poszukiwaczy złota w XIX wieku, stało się 
urokliwym, pełnym wdzięku i eleganckim miastem,  
z pięknymi wiktoriańskimi zabudowaniami. Ma 
reputację kulturalnej stolicy Australii – życie 
kulturalne obfituje tu w przedstawienia teatralne, 
występy baletowe, operowe a także festiwale czy 
wystawy sztuki z całego świata. Unikalny charakter 
miasta podkreśla wciąż operująca sieć tramwajów 
i mnóstwo malutkich kafejek ulokowanych w  uro-
czych zakątkach miasta.
 Miasto jest  gospodarzem takich wyda-
rzeń jak wyścigi konne Melbourne Cup i zawody te-
nisowe Australian Open a także pierwszego wyścigu  
w corocznym kalendarzu Grand Prix Formuły 1.
 Melbourne od lat zajmuje czołowe miej-
sca w światowych rankingach miast najlepszych do 
życia.

Victoria (VIC) – Wiktoria

 Najmniejszy ze wszystkich stanów na 
stałym lądzie Australii, z populacją około 5 mln 
mieszkańców. Najgęściej zaludniony region Australii, 
początkowo stanowiący część Nowej Południowej 
Walii. W XVIII wieku na terenie stanu zaczęto odkry-
wać bogate złoża złota, co doprowadziło do jednej 
z największych  na świecie „gorączek złota” a tym 
samym do nagłego wzrostu populacji i umocnienia 
gospodarki.
 Melbourne stało się w tym czasie 
finansowym centrum kraju a także największym 
miastem Australii. Dzisiejsza gospodarka stanowa to 
rolnictwo, hodowla i przemysł. Ważną rolę odgrywa 
również turystyka.
 Aglomeracja Melbourne skupia 3/4 lud-
ności stanu – około 3.6 miliona mieszkańców z 240 
krajów, wyznawców około 80 różnych religii.

Wynajem mieszkania dla 4 osób                                
(2 sypialnie+pokój dzienny)

320 AUD 
tydzień

Hostel  
(pokój 4-osobowy)   

150 AUD 
os./tydzień

Utrzymanie na podstawowym poziomie 
(zakwaterowanie, transport i wyżywienie)  

320-350 
AUD/tydz.

Bilety komunikacji miejskiej
(orientacyjnie)

30 AUD 
tydzień

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Maks. przeciętna temp. 27 24 20 17 13 13 14 16 19 22 24 26

Min. przeciętna temp. 14 13 10 8 6 5 6 7 9 10 12 14

Opady (mm) 41 39 47 46 41 37 47 51 59 60 49 46

Śr. liczba słonecznych dni 21 22 20 28 16 17 15 15 17 18 22 22

Śr. liczba słonecznych godz. 9 7 7 4 3 4 6 6 7 7 8 8 49



 W naszej ofercie znajdziecie wiele ofert kursów w Australii 
praktycznie na każdym poziomie edukacji. Poniżej przedstawiamy na-
szym zdaniem jedne z atrakcyjniejszych ofert na najbliższe miesiące. Są 
to oferty przykładowe więc zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą  
i dobraniem odpowiedniego kursu dla siebie.
 
 Pamiętajcie, że są to jedynie ceny ogólne wiec zapraszamy 
do sprawdzania naszych ofert specjalnych. 

Długość kursu Cena

General English (full time) 6 miesięcy 2200/rata

Okres wakacyjny 6 tygodni ---

Wpisowe do szkoły ---

Materiały studenckie 300

Ubezpieczenie zdrowotne  236

Wiza studencka 560

Całkowita cena w AUD 3296

Całkowita cena w PLN 8932

Do 30.06.2018 zniesione koszty wpisowe, gwarantowana cena w złotówkach niezależnie od zmiany  
kursu waluty. Kolejna rata płatna na miejscu 2200 AUD

Długość kursu Cena

General English/IELTS/FCE (full time) 40 tygodni 2200/rata

Okres wakacyjny 10 tygodni ---

Wpisowe do szkoły ---

Materiały studenckie 360

Ubezpieczenie zdrowotne  478

Wiza studencka 560

Całkowita cena w AUD 3598

Całkowita cena w PLN 9750

Do 30.05.2018 zniesione koszty wpisowe, gwarantowana cena w złotówkach niezależnie od zmiany  
kursu waluty. Kolejna rata płatna na miejscu 2200 AUD (ilość rat na miejscu 3) 

Długość kursu Cena

Leadership & Management Od 9 miesięcydo 2 lat 1000

Wpisowe do szkoły 200

Materiały studenckie ---

Ubezpieczenie zdrowotne  9 miesięcy 359

Wiza studencka 560

Całkowita cena w AUD 2119 AUD

Całkowita cena w PLN 5750 PLN

Do końca Maja 2018 gwarantowana cena w złotówkach niezależnie od zmiany kursu waluty. Kolejna rata 
płatna na miejscu 1000 AUD (ubezpieczenie zdrowotne oraz ilość rat zależna od długości kursu)

Przykładowe kalkulacje

Wyjazd edukacyjny – Melbourne

Kurs Języka Angielskiego - wyjazd na 6 miesięcy – Greenwich Kurs Języka Angielskiego - wyjazd na 12 miesięcy - Greenwich

Dyplom College-u z Leadership & Management - Greenwich 
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Australian Learning Group & 4 Life College 

Długość kursu Cena (AUD)

Kursy Specjalistyczne

Certificate III in Fitness 3 termy 1790

Certificate IV in Fitness 3 termy 1790

Diploma of Sport&Recreation Management 
– general program 5 termów 1790

Diploma of Sport&Recreation Management 
– fitness program 5 termów 1990

Certificate IV in Massage Theraphy 3 termy 1990

Diploma of Remedial Massage  
– general program 6 termów 1990

Diploma of Remedial Massage  
– specialisation program 8 termów 1990

Certificate III in Assistant Dance Teacher 4 termy 1790

Certificate IV  
in Dance Teaching&Management 4 termy 1790

Certificate III  
in Early Childhood Education and Care 3 termy 1790

Diploma of Early Childhood  
Education and Care 8 termów 1790

Certificate III  
in Individual Support (Disability) 3 termy 2190

Certificate IV in Disability 3 termy 2190

Certificate III in Individual Support (Ageing) 3 termy 2190

Certificate IV in Ageing Support 3 termy 2190

Diploma of Mental Health 8 termów 2190

Diploma of Community Services 8 termów 2190

Diploma of Counselling 8 termów 2190

Pozostałe koszty

Wpisowe 250

Materiały 300

 Grupa szkół prowadząca swoje kursy już od pra-
wie 30 lat. Posiada wszystkie niezbędne akredytacje  i jest 
wiodącą uczelnią tego typu na rynku Australijskim. Podej-
ście ‘hands-on’ oznacza, że studenci otrzymują mnóstwo 
praktycznych doświadczeń z zakresu fitnessu, masażu, 
tańca, opieki nad dziećmi i osobami starszymi. Częścią 
kursu jest nie tylko praktyka, ale i lekcje teorii, które są za-
bawne i dynamiczne. AUSTRALIAN LEARNING GROUP &  
4 LIFE COLLEGE swoje Campusy posiadają w Sydney, 
Melbourne, Brisbane i Perth.



LOKALIZACJA
 Szkoła w Melbourne położona jest podob-
nie jak campus w Sydney w ścisłym centrum przy 
Spencer street, otaczają ja kawiarnie, sklepy, budyn-
ki biurowe i wszystko co wiąże się z miejskim życiem  
4 milionowego miasta. 

CHARAKTERYSTYKA
 Greenwich English College oferuje wspania-
łe udogodnienia, przyjaznych nauczycieli i doskonałe 
usługi studenckie, dzięki czemu można w pełni wyko-
rzystać czas nauki w szkole. Bogate doświadczenie jest 
gwarantem, że szkoła rozumie potrzeby i wyzwania stu-
dentów uczących się języka angielskiego.

English, IELTS, EAP, FCE, CAE, KETE

DOSTĘPNE KURSY

GŁÓWNE ATUTY SZKOŁY
 Szkoła specjalizuje się w kursach FCE  
i IELTS. Jest również centrum egzaminacyjnym FCE 
online . Większość nauczycieli kursu IELTS jest też 
egzaminatorami tego certyfikatu. Jako jedna z nie-
wielu prowadzi zajęcia z zakresu Business English. 

NASZA OCENA
 Szkoła z bardzo dobrą kadrą nauczy-
cielską, prowadzi zajęcia poranne i wieczorowe  co  
w programie ‚nauka i praca’ ma spore znaczenie.  
Jest jedną ze szkół które stale poprawiają swo-

Minimalny wiek uczestnika                                    18 LAT

Maksymalny wiek uczestnika   ---

Średnia ilość studentów  w klasie  18

Całkowita ilość studentów w szkole 200

Ilość Poziomów językowych 5

Ilość lekcji tygodniowo 20

WAŻNE INFORMACJE

Greenwich English College

ją jakość, dbają o prawidłowe podejścia do klienta  
i wyposażenie placówek. W naszej ocenie jest to szko-
ła którą warto rozważyć jako złoty środek łączący ja-
kość z dobrą ofertą cenową.

“Great partner to work with! 
Reliable and supportive  
to students. Pleasure to work with!”

MELBOURNE

Europa Zachodnia

Europa Wschodnia

Japonia

Korea

Chiny

Ameryka Płd.

Pozostałe

MIX  
NARODOWOŚCIOWY
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Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Kursy Języka Angielskiego

General English poranne
1-23 tygodnie 240

każdy poniedziałek
24 tygodnie + 235

General English wieczorowe 2 tygodnie + 225

IELTS 2 tygodnie +

zgodnie z GE
FCE / CAE / PET 10-12 tygodni co 12 tygodni

English for Business 4/8/12 tygodni co 4 tygodnie

Pronunciation 4 tygodnie co 4 tygodnie

Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Kursy dostępne w systemie porannym i wieczorowym - zmiany w zależności od ilości studentów.

Zakwaterowanie

Pozostałe opłaty i dodatkowe informacje 

Wpisowe do szkoły jednorazowo Bezpłatnie

Materiały 10/tydzień min. 60 – max. 350

Klasy Komputery WiFi Transport Exam Centre

Piotr Sroka

Zdecydowanie polecam tą szkołę ze względu na poziom na-
uczania, którego możecie tam doświadczyć. Mój poziom angiel-
skiego poszybował w górę, dzięki zróżnicowanym metodom na-
uczania. Kampus jest bardzo nowoczesny oraz komfortowy, to 
bardzo pomaga podczas nauki. Kolejnym plusem jest atmosfera 
szkoły, możecie poznać ludzi z całego świata i ćwiczyć wspólnie 
swój język. Jest to istotne, ze względu na to, iż nauczycie się ro-
zumieć angielski w różnych akcentach. Podsumowując polecam 
Greenwich College!
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OFERTA SPECJALNA DO 31.06.2018

Zniesione wpisowe i koszt wszystkich kursów wynosi 225 AUD  
do szkoły powyżej 12 tygodni



LOKALIZACJA
 Szkoła mieści się w Docklands czyli po-
pularnej części miasta na skraju Central Business 
District. Tu znajdziesz wszystko co pozwoli Ci spę-
dzić wyśmienicie czas przed lub po szkole. Najlep-
sze jedzenie z całego świata, rozrywkę, odpoczynek,  
sport czy też wydarzenia kulturowe. Wystarczy  
wyjść z budynku szkoły!

CHARAKTERYSTYKA
 Szkoła Kaplan International English jest 
częścią międzynarodowej sieci szkół, która od wielu 
lat oferuje swoim klientom niezwykle szeroką gamę 
kursów: od językowych, przez   zawodowe do staży  
i programów pracy w takich krajach jak Australia, Nowa 
Zelandia, USA, Kanada, UK, Irlandia czy Malta.

GE, IELTS, EAP, FCE, CAE, Business EnglishE

DOSTĘPNE KURSY

GŁÓWNE ATUTY SZKOŁY
 Wiele lat doświadczenia w nauczaniu stu-
dentów międzynarodowych, doskonale wyposażone 
szkoły i przyjazna atmosfera są charakterystyczne 
dla wszystkich placówek Kaplan International En-
glish. Szkoła posiada 7 kampusów na terenie Australii 
w 6 różnych miastach. Szkoła daje również możliwość 
zmiany lokalizacji podczas trwania kursu, co pozwala 
na urozmaicenie pobytu i daje możliwość poznania 
dwóch miast.

NASZA OCENA
 Kurs językowy obejmuje tu 21 godzin tygo-
dniowo. Tak intensywne zajęcia gwarantują szybkie 
postępy w krótkim czasie. Opinie naszych klientów 
o kursach w Kaplan International English są bar-
dzo pozytywne, a szkoła cieszy się wśród nich bar-
dzo dobrą sławą. Szkoła bardzo blisko współpracuje  
z Albion House, co daje gwarancję indywidualnej 

Minimalny wiek uczestnika                                    16 LAT

Maksymalny wiek uczestnika   ---

Średnia ilość studentów  w klasie  15

Całkowita ilość studentów w szkole 350

Ilość Poziomów językowych 5

Ilość lekcji tygodniowo 21

WAŻNE INFORMACJE

Kaplan International English - Melbourne

opieki nad naszymi klientami i najlepszą ofertę ceno-
wą na rynku.

MELBOURNE
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Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Kursy Języka Angielskiego

Intensive English poranne 
2-12 tygodni 267/tydzień

każdy  
poniedziałek13 tygodnie + 230/tydzień

IELTS Preparation 2 tygodnie + Zgod. z IE&EE

EAP - English For Academic Purposes       2 tygodnie + Zgod. z IE&EE 18.4, 10.7, 9.10

FCE, CAE                                                         
10 tygodni Zgod. z IE&EE 10.4, 3.10

12 tygodni Zgod. z IE&EE 27.3, 18.9

Academic Semester                                      
20 tygodni 4700/kurs 3.4, 15.5, 13.6, 24.7, 28.8, 

18.9, 25.9, 9.1024 tygodni 5520/kurs

Academic Year 32 tygodnie 7552/kurs 4.3, 15.5, 13.6, 24.7, 28.8, 
18.9, 15.9

Pozostałe koszty

Wpisowe 260

Materiały 15/tydzień max 360 

Klasy 

Dla 
niepełnospr. 

Komputery

Pokój  
studencki

WiFi

Biblioteka

Transport

Tablice 
interaktywne

Exam Centre

Donata
Paruszewska

Angielski to nie przeszkoda – to kolejna przygoda (w Australii)
Pomocni nauczyciele, międzynarodowe grupy, to szansa na na-
ukę języka w wyjątkowy (niepowtarzalny) sposób. Gramatyka, 
słówka, pisownia i wymowa stają się łatwiejsze dzięki magicznej 
misji szkoły- PRACTICE
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 SCU jest młodym i energicznym uniwersytetem, posiada 5 
lokalizacji w całej Australii zgromadzonych na zachodnim wybrzeżu:  
Melbourne, Sydney, Gold Coast, Coffs Harbour, Lismore. W 2016 roku zna-
lazł się w grupie 150 najlepszych młodych uniwersytetów na świecie według 
Times Higher Eduction. Uniwersytet kładzie wielki nacisk na współpracę  
z biznesem i lokalną społecznością co ma wpływ na dobrze skonstruowany 
balans pomiędzy teorią, a badaniami. 

Southern Cross  
University 

Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Kursy specjalistyczne

Business 25600/rok

w zależności  
od programu

LUTY
LIPIEC

LISTOPAD

Information Technology 25600/rok

Tourism   24000/rok

Environmental, forest & Marine Studies 27600rok

Regional & Urban Planning 26000/rok

Enginering 27760/rok

Health 24080-25040/rok

Nursing & Midwifery 24080-25580/rok

Law 19680-23760/rok

Media, Music & Visual Arts 20560-22480/rok

Humanities & Social Science 20560-21440/rok

Indigenous Studies 20880/rok

MELBOURNE
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BRISBANE
 Brisbane położone jest w południowo – wschodniej 
części stanu Queensland. Jest to trzecia w kolejności, naj-
większa metropolia i stolica stanowa w Australii. Miasto znaj-
duje się blisko morza, ale to rzeka – Brisbane River, która wije 
się przez miasto i oplata jego centrum finansowo-handlowe, 
jest jego główną atrakcją. Stanowi ona również wspaniałą ar-
terię komunikacyjną, z licznymi tramwajami wodnymi i proma-
mi, powodując, że życie miasta koncentruje się właśnie wokół 
jej brzegów. Brisbane jest miastem z nowoczesnym centrum, 
pięknymi parkami i egzotycznymi ogrodami, wspaniałą at-
mosferą, jaką tworzą jego mieszkańcy. Centrum miasta to hi-
storyczne budynki, liczne galerie, muzea, restauracje, kawiar-
nie i całodobowe kasyna. 

Queensland

 Queensland to raj na ziemi dla osób kochających 
słońce, plaże, wodę i sport. Jest najdalej wysuniętym stanem 
na północ, zamieszkałym przez prawie  3 mln osób, z rozbu-

dowanym przemysłem turystycznym głownie dzięki 
tropikalnemu klimatowi. Najwspanialszą atrakcją 
stanu jest największa na świecie, ciągnąca się wzdłuż 
wybrzeża rafa koralowa – The Great Barier Reef, która 
składa się z ponad 2000 km mniejszych raf koralo-
wych.
 Niezwykły podwodny świat zachwyca bar-
wami i kształtami rozmaitych gatunków ryb tropikal-
nych, korali I innych wyjątkowych stworzeń takich jak 
delfiny, żółwie czy płaszczki.

Gold Coast

 Gold Coast, czyli Złote Wybrzeże, to  
ponad 40 kilometrów piaszczystych, przepięknych 
plaż i 300 słonecznych, upalnych dni w roku. Nie-
którzy nazywają je australijskim Miami Beach  czy 
Costa del Sol. Ponieważ leży w strefie klimatu sub-
tropikalnego, panują tam najlepsze warunki do 
uprawiania wszelkiego rodzaju sportów wodnych  
i stanowi wprost wymarzone miejsce dla miłośników 
wody. Sercem Złotego Wybrzeża jest Surfers Paradi-
se,  który jest najchętniej wybieranym przez turystów  
i amatorów sportów wodnych miejscem wypoczynku 
w Australii.  Luksusowe hotele i apartamenty uloko-
wane przy samych plażach, nocne kluby, ekskluzyw-
ne lokale rozrywkowe, kasyna i pola golfowe cieszą 
się ogromną popularnością przyjezdnych. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Maks. przeciętna temp. 29 28 26 24 21 21 22 24 26 27 29 29

Min. przeciętna temp. 21 29 17 14 11 10 10 13 16 18 20 21

Opady (mm) 172 139 90 99 71 63 43 35 94 97 126 158

Śr. liczba słonecznych dni 14 17 19 20 22 24 24 23 21 20 19 18

Śr. liczba słonecznych godz. 8 8 7 6 7 7 8 9 9 9 9 9

BRISBANE GOLD COAST CAIRNS

Wynajem mieszkania dla 4 osób                                
(2 sypialnie+pokój dzienny)

320 AUD 
tydzień

320 AUD 
tydzień

320 AUD 
tydzień

Hostel  
(pokój 4-osobowy lub większy)   

150 AUD 
os./tydzień

320 AUD 
tydzień

320 AUD 
tydzień

Utrzymanie na podstawowym poziomie 
(zakwaterowanie, transport i wyżywienie)  

320-350 
AUD/tydz.

320 AUD 
tydzień

320 AUD 
tydzień

Bilety komunikacji miejskiej
(orientacyjnie)

30 AUD 
tydzień

30 AUD 
tydzień

30 AUD 
tydzień
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 W naszej ofercie znajdziecie wiele ofert kursów 
w Australii praktycznie na każdym poziomie edukacji. Po-
niżej przedstawiamy naszym zdaniem jedne z atrakcyj-
niejszych ofert na najbliższe miesiące. Są to oferty przy-
kładowe więc zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą  
i dobraniem odpowiedniego kursu dla siebie.
 
 Pamiętajcie, że są to jedynie ceny ogólne 
wiec zapraszamy do sprawdzania naszych ofert spe-
cjalnych. 

Długość kursu Cena

General English (full time) 6 miesięcy 1900/rata

Okres wakacyjny 6 tygodni ---

Wpisowe do szkoły 250

Materiały studenckie 70

Ubezpieczenie zdrowotne  236

Wiza studencka 530

Całkowita cena w AUD 3016

Całkowita cena w PLN 8173

Do 30.06.2018 gwarantowana cena w złotówkach niezależnie od zmiany kursu waluty.  
Kolejna rata płatna na miejscu 1900 AUD

Długość kursu Cena

General English / IELTS / FCE (full time) 40 tygodni 2200/rata

Okres wakacyjny 10 tygodni ---

Wpisowe do szkoły ---

Materiały studenckie 360

Ubezpieczenie zdrowotne  478

Wiza studencka 560

Całkowita cena w AUD 3598

Całkowita cena w PLN 9750

Do 30.05.2018 zniesione koszty wpisowe, gwarantowana cena w złotówkach niezależnie od zmiany  
kursu waluty. Kolejna rata płatna na miejscu 2200 AUD (ilość rat na miejscu 3)

Wyjazd edukacyjny – Brisbane/Gold Coast

Kurs Języka Angielskiego - wyjazd na 6 miesięcy –  Imagine Kurs Języka Angielskiego - wyjazd na 12 miesięcy - Kaplan
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Imagine Education - Brisbane & Gold Coast

GOLD COAST BRISBANE

Kursy Języka Angielskiego Ilość godz. tyg. Cena (AUD) Ilość godz. tyg. Cena (AUD)

English poranne zajęcia

20 200 20 190

25 210 25 200

30 220 30 210

English wieczorne zajęcia 20 200 20 170

IELTS Preparation 20 220 20 200

Pozostałe koszty 20 220 20 200

Wpisowe 250 250

Materiały 75 75

Materiały na kurs IELTS do 15 tygodni 
15 tygodni +

90 
175

do 15 tygodni 
15 tygodni +

90 
175

Możliwość płatności ratalnych - szczegóły w biurach Albion House

 Organizacja szkoleniowa od 2005 roku. Posiada specjal-
nie zaprojektowane i najnowocześniejsze technologie między inny-
mi - tablice interaktywne. Wykorzystuje innowacyjne metody na-
uczania, integruje studentów z całego świata,  a przy tym skupia się 
na indywidualnym podejściu do klienta. Imagine Education posiada 
Campusy w Brisbane i Southport Central w przepięknym Gold Coast. 
Szkoła warta polecenia, jedyna pokusa - za oknem Surfes Paradise 
Beach.
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LOKALIZACJA
 Kaplan w Brisbane leży w bezpośredniej 
bliskości wielu kawiarenek, sklepów i centrów spor-
towych i rozrywkowych.   Budynek szkoły jest nowo-
czesny i posiada  wspaniały, otwarty taras, z którego 
można podziwiać  stolicę słonecznego stanu. 

CHARAKTERYSTYKA
 Szkoła Kaplan International College jest 
częścią międzynarodowej sieci szkół, która od wielu 
lat oferuje swoim klientom niezwykle szeroką gamę 
kursów: od językowych, przez  zawodowe do staży  
i programów pracy w takich krajach jak Austra-
lia, Nowa Zelandia, USA, Kanada, UK, Irlandia czy  
Malta.

GE, IELTS, EAP, FCE, CAE, Business English- (Brisbane)E

DOSTĘPNE KURSY

GŁÓWNE ATUTY SZKOŁY
 Wiele lat doświadczenia w nauczaniu stu-
dentów międzynarodowych, doskonale wyposażone 
szkoły i przyjazna atmosfera są charakterystyczne 
dla wszystkich placówek Kaplan International Colle-
ge. Szkoła posiada 6 kampusów na terenie Australii  
w 5 różnych miastach. Szkoła daje również możliwość 
zmiany lokalizacji podczas trwania kursu, co pozwala 
na urozmaicenie pobytu i daje możliwość poznania 
dwóch miast.

NASZA OCENA
 Kurs językowy obejmuje tu 21 godzin tygo-
dniowo. Tak intensywne zajęcia gwarantują szybkie 
postępy w krótkim czasie. Opinie naszych klientów  

o kursach w Kaplan International College są bardzo 
pozytywne, a szkoła cieszy się wśród nich bardzo 
dobrą sławą. Dodatkowy atut to możliwość nauki za-
równo rano jak i wieczorem i to w obu lokalizacjach! 
Szkoła bardzo blisko współpracuje z Albion House, 
co daje gwarancję indywidualnej opieki nad naszymi 
klientami i najlepszą ofertę cenową na rynku.

BRISBANE

Kaplan International English - Brisbane

Minimalny wiek uczestnika                                    16 LAT

Maksymalny wiek uczestnika   ---

Średnia ilość studentów  w klasie  15

Całkowita ilość studentów w szkole 350

Ilość Poziomów językowych 5

Ilość lekcji tygodniowo 21

WAŻNE INFORMACJE
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Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Kursy Języka Angielskiego

Intensive English poranne
2-12 tygodni 254/tydzień

każdy poniedziałek13 tygodni + 220/tydzień

IELTS Preparation 2 tygodnie + Zgod. z IE&EE

EAP - English For Academic Purposes         2 tygodnie + Zgod. z IE&EE 2.01, 16.04, 9.07, 6.08, 15.10

FCE, CAE          
10 tygodni Zgod. z IE&EE 8.01, 3.04, 18.06, 24.09

12 tygodni Zgod. z IE&EE 9.03, 10.09

Academic Semester                                      
20 tygodni 4700/kurs 8.01, 12.02, 12.03, 2.04, 

14.05, 11.06, 23.07, 27.08, 
17.09, 24.09, 8.10 24 tygodnie 5520/kurs

Academic Year 32 tygodnie 7552/kurs 8.01, 12.02, 2.04, 11.06, 
23.07, 27.08, 17.09, 24.09

Pozostałe koszty

Wpisowe 260

Materiały 15/tydzień max 360

Klasy Komputery WiFi Transport Biblioteka

Dla 
niepełnospr. 

Pokój  
studencki

Ogród 
Patio

Tablice 
interaktywne

Kafeteria
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Maciej Kasprzak

Jestem bardzo zadowolony z zajęć w szkole Kaplan. Wszystko jest dobrze zorganizowane i w 
przypadku jakichkolwiek pytań kadra jest bardzo pomocna. Same lekcje także prowadzone są na 
wysokim i urozmaiconym poziomie. A prowadzący zajęcia są otwarci i pozytywnie nastawieni do 
studentów. Przy okazji można poznać ludzi z każdych stron świata. Szkolą znajduje się w samym 
centrum i dojazd do niej jest prosty. Z mojego doświadczenia mogę szczerze polecić Kaplan.



 Grupa szkół prowadząca swoje kursy już od prawie 30 lat. Posiada 
wszystkie niezbędne akredytacje i jest wiodącą uczelnią tego typu na rynku  
Australijskim. Podejście ‘hands-on’ oznacza, że studenci otrzymują mnóstwo 
praktycznych doświadczeń z zakresu fitnessu, masażu, tańca, opieki nad dzieć-
mi i osobami starszymi. Częścią kursu jest nie tylko praktyka, ale i lekcje teo-
rii, które są zabawne i dynamiczne. AUSTRALIAN LEARNING GROUP & 4 LIFE  
COLLEGE swoje Campusy posiadają w Sydney, Melbourne, Brisbane i Perth.

Długość kursu Cena (AUD)

Kursy Specjalistyczne         

Certificate III In Fitness 3 termy 1790

Certificate IV in Fitness 3 termy 1790

Diploma of Sport&Recreation Management – general program 5 termów 1790

Diploma of Sport&Recreation Management – fitness program 5 termów 1990

Certificate IV in Massage Theraphy 3 termy 1990

Diploma of Remedial Massage – general program 6 termów 1990

Diploma of Remedial Massage – specialisation program 8 termów 1990

Certificate III in Assistant Dance Teacher 4 termy 1790

Certificate IV in Dance Teaching&Management 4 termy 1790

Certificate III in Early Childhood Education and Care 3 termy 1790

Diploma of Early Childhood Education and Care 8 termów 1790

Certificate III in Individual Support (Disability) 3 termy 2190

Certificate IV in Disability 3 termy 2190

Certificate III in Individual Support (Ageing) 3 termy 2190

Certificate IV in Ageing Support 3 termy 2190

Diploma of Mental Health 8 termów  2190

Diploma of Community Services 8 termów 2190

Diploma of Counselling 8 termów 2190

Możliwość płatności ratalnych - szczegóły w biurach Albion House

Australian 
Learning Group



Entrepreneur  
Education Nowo założona szkoła, posiadająca campusy w samym Cen-

trum Gold Coast oraz Byron Bay – cudowne lokalizacje i świetna kadra. 
Szkoła rozpoczęła przygodę otwierając innowacyjne kursy w dziedzi-
nie przedsiębiorczości jak sprzedaż biznesowa, zarządzanie projekta-
mi czy też projekt graficzny. 
 Enterpreneur Education wprowadziło metodę 360 stopni, 
skupiającej się na praktycznej stronie edukacji. Główny nacisk w szko-
le skupia się na praktycznych podejściu, pracy w realnych projektach,  
a nawet stażu w lokalnych firmach dzięki czemu drzwi do Australii stają 
się owarte!

Długość kursu Cena (AUD)

Kursy Specjalistyczne         

Faculty of Enterpreneurship

Certificate IV in Business Sales 30 weeks 2700

Diploma of Business 35 weeks 3500

Faculty of Design

Certificate IV in Marketing and Communications 30 weeks 3000

Diploma of Marketing and Communications 54 weeks 5400

Diploma of Graphic Design 54 weeks 9900

Faculty of Leadership 

Diploma of Leadership and Management 54 weeks 5000

Advanced Diploma of Leadership and Management 54 weeks 6000

Diploma of Project Management 54 weeks 5900

Faculty of Health 

Certificate III in Fitness 30 weeks 3150

Certificate IV in Fitness 54 weeks 5670

Faculty of Trade

Certificate III in Walla and Floor Tiling 93 weeks 17000
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JMC Academy

Długość kursu Cena (AUD)

Poziom edukacji

Diploma 2 semestry 
7-8 miesięcy 9800/semestr

Bachelor Degree 6 semestrów 
 2 lub 3 lata 9800/semestr

Entertaintment Business Management

Diploma 2 semestry  
7-8 miesięcy 8800/semestr

Bachelor Degree 6 semestrów 
2 lub 3 lata 8800/semestr

Certificate III in Media 1 semestr 
12 tygodni 2750/semestr

Pozostałe koszty

Wpisowe 150

 Jako jedyna Polska agencja edukacyjna, możemy po-
chwalić się współpracą z tak renomowaną instytucją. Campusy  
w Brisbane, Sydney i Melbourne. Od 35 lat troszczą się o rozwój 
nie tylko talentów swoich studentów ale również bycie kreatywnym 
i ambitnym. Jeżeli chcesz odkrywać i tworzyć swoją przyszłość to 
JMC Academy jest dla Ciebie!
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AUDIO ENGINEERING & SOUND PRODUCTION
FILM & TELEVISION PRODUCTION
CONTEMPORARY MUSIC & PERFORMANCE
SONGWRITING  /  DIGITAL DESIGN
3D ANIMATION  /  GAME DESIGN

Kierunki:



PERTH

 Stolica Australii Zachodniej 
jest jednym z najbardziej odizolowa-
nych terenów miejskich na świecie. 
Najbliższe miasto z populacją ponad  
1 mln. mieszkańców – Adelajda – znaj-
duje się w odległości ponad 2 tys. km 
od Perth. Miasto może się poszczycić  
znakomitym klimatem. Jego mieszkań-
cy spędzają mnóstwo czasu na świe-
żym powietrzu, głównie żeglując po 
rzece Swan – statystyki wskazują, że 
jedna na cztery rodziny zamieszkujące 
Perth jest w posiadaniu łódki.

Western Australia (WA) – Australia Zachodnia

 Ta część Australii zajmuje jedną trzecią całości kon-
tynentu, chociaż większość populacji zamieszkującej te tereny 
skupiona jest w chłodniejszym rejonie wybrzeża południowo-za-
chodniego, znanego jako „Ogród” Australii Zachodniej ze wzglę-
du na gęste zalesienie i winnice. W tej czerwonej , suchej ziemi 
pokrywającej ponad 2,5 mln km 2 terenu Australii Zachodniej 
ukryte są ogromne złoża bogactw mineralnych, jak np. Hamerslay,  
320 – kilometrowa góra rudy żelaza. Wydobycie stanowi znaczną 
część przychodu stanowego, obok produkcji, turystyki i rolnictwa. 
Australia Zachodnia może się również poszczycić kopalnią dia-
mentów i hodowlą pereł.

Wynajem mieszkania dla 4 osób                                
(2 sypialnie+pokój dzienny)

340 AUD 
tydzień

Hostel  
(pokój 4-osobowy lub większy)   

140 AUD 
os./tydzień

Utrzymanie na podstawowym poziomie 
(zakwaterowanie, transport i wyżywienie)  

350 
AUD/tydz.

Bilety komunikacji miejskiej
(orientacyjnie)

20 AUD 
tydzień

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Maks. przeciętna temp. 32 30 25 22 19 18 18 20 22 26 29 32

Min. przeciętna temp. 17 16 13 10 9 8 8 9 10 13 15 17

Opady (mm) 15 15 41 104 171 162 120 71 47 25 11 9

Śr. liczba słonecznych dni 25 27 22 18 13 13 15 17 21 23 27 28

Śr. liczba słonecznych godz. 11 10 8 7 6 6 7 8 10 10 12 12 65



 W naszej ofercie znajdziecie wiele ofert kursów 
w Australii praktycznie na każdym poziomie edukacji. Po-
niżej przedstawiamy naszym zdaniem jedne z atrakcyj-
niejszych ofert na najbliższe miesiące. Są to oferty przy-
kładowe więc zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą  
i dobraniem odpowiedniego kursu dla siebie.
 
 Pamiętajcie, że są to jedynie ceny ogólne 
wiec zapraszamy do sprawdzania naszych ofert spe-
cjalnych. 

Długość kursu Cena

General English (full time) 6 miesięcy 1650/rata

Okres wakacyjny 6 tygodni ---

Wpisowe do szkoły 150

Materiały studenckie ---

Ubezpieczenie zdrowotne  236

Wiza studencka 530

Całkowita cena w AUD 3016

Całkowita cena w PLN 8173

Do 30.06.2018 gwarantowana cena w złotówkach niezależnie od zmiany kursu waluty.  
Kolejna rata płatna na miejscu 1900 AUD

Długość kursu Cena

General English/IELTS/FCE (full time) 40 tygodni 2200/rata

Okres wakacyjny 10 tygodni ---

Wpisowe do szkoły ---

Materiały studenckie 360

Ubezpieczenie zdrowotne  478

Wiza studencka 560

Całkowita cena w AUD 3598

Całkowita cena w PLN 9750

Do 30.05.2018 zniesione koszty wpisowe, gwarantowana cena w złotówkach niezależnie od zmiany  
kursu waluty. Kolejna rata płatna na miejscu 2200 AUD (ilość rat na miejscu 3) 

Wyjazd edukacyjny – Perth

Kurs Języka Angielskiego - wyjazd na 6 miesięcy –  Swan Kurs Języka Angielskiego - wyjazd na 12 miesięcy - Kaplan
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Swan Institute Australia – Perth

Długość kursu Cena (AUD)

Kursy specjalistyczne

General English 

1-12 tygodni 180/tydzień

13-24 tygodni 175/tydzień

25-36 tygodni 170/tydzień

37-48 tygodni 165/tydzień

IELTS Preparation 12 tygodni 180/tydzień

 Swan Institute Australia zapewnia ścieżki 
kształcenia wyższego, takie jak studia licencjackie 
na australijskich uniwersytetach. Ponadto oferuje 
dostosowane do indywidualnych potrzeb programy 
Study Tour oraz wysokiej jakości programy rozwoju 
zawodowego dla studentów zagranicznych. Instytut 
Swan posiada wygodny campus nad rzeką,  wysoko 
wykwalifi kowaną kadrę  nauczycielską, przyjazny 
personel administracyjny, opiekuńcze usługi wspar-
cia dla studentów i obfi te zajęcia pozalekcyjne, które 
stanowią integralną część niezapomnianych wrażeń 
oferowanych wszystkim  studentom.

OFERTA SPECJALNA DO 30.04.2018

Koszt wszystkich kursów wynosi 
160 AUD/tydzień 



LOKALIZACJA
 Szkoła położona jest blisko ścisłego cen-
trum miasta na jednej z głównych ulic sklepowych 
Hay Street. Szkoła zajmuje samodzielny budynek 
otoczony kawiarniami, sklepami, restauracjami a tuż 
obok znajduje się przystanek autobusowy. Odjeżdża-
ją stąd bezpłatne autobusy tzw CAT dzięki czemu po 
centrum miasta poruszacie się bez opłat za bilet.

CHARAKTERYSTYKA
 Szkoła Kaplan International English jest 
częścią międzynarodowej sieci szkół, która od wielu 
lat oferuje swoim klientom niezwykle szeroką gamę 
kursów: od językowych, przez   zawodowe do staży 

General English, IELTS, EAP, FCE, CAEE

DOSTĘPNE KURSY

i programów pracy w takich krajach jak Australia, 
Nowa Zelandia, USA, Kanada, UK, Irlandia czy Malta.

GŁÓWNE ATUTY SZKOŁY
 Wiele lat doświadczenia w nauczaniu stu-
dentów międzynarodowych, doskonale wyposażone 
szkoły i przyjazna atmosfera są charakterystyczne 
dla wszystkich placówek Kaplan International En-
glish. Szkoła posiada 7 kampusów na terenie Australii 
w 6 różnych miastach. Szkoła daje również możliwość 
zmiany lokalizacji podczas trwania kursu, co pozwala 
na urozmaicenie pobytu i daje możliwość poznania 
dwóch miast.

NASZA OCENA
 Kurs językowy obejmuje tu 21 godzin tygo-
dniowo. Tak intensywne zajęcia gwarantują szybkie 

Minimalny wiek uczestnika                                    16 LAT

Maksymalny wiek uczestnika   ---

Średnia ilość studentów  w klasie  15

Całkowita ilość studentów w szkole 350

Ilość Poziomów językowych 5

Ilość lekcji tygodniowo 21

WAŻNE INFORMACJE

postępy w krótkim czasie. Opinie naszych klientów  
o kursach w Kaplan International English są bardzo 
pozytywne, a szkoła cieszy się wśród nich bardzo 
dobrą sławą. Dodatkowy atut to możliwość nauki za-
równo rano jak i wieczorem i to w obu lokalizacjach! 
Szkoła bardzo blisko współpracuje z Albion House, 
co daje gwarancję indywidualnej opieki nad naszymi 
klientami i najlepszą ofertę cenową na rynku.

PERTH

Kaplan International English – Perth
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Azja

Europa

Ameryka Płd.

Inne

MIX NARODOWOŚCIOWY



Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Kursy Języka Angielskiego

Intensive English poranne 
2-12 tygodni 267/tydzień

każdy  
poniedziałek

13 tygodni + 230/tydzień

Intensive English wieczorowe
2-12 tygodni 254/tydzień

13 tygodni + 220/tydzień

IELTS Preparation 2 tygodnie + Zgod. z IE&EE

EAP - English For Academic Purposes       2 tygodnie + Zgod. z IE&EE 2.01, 16.04, 9.07,  
6.08, 15.10

FCE, CAE                                                         
10 tygodni Zgod. z IE&EE 8.01, 3.04, 18.06, 24.09

12 tygodni Zgod. z IE&EE 9.03, 10.09

Academic Semester                                      
20 tygodni 4700/kurs 8.01, 12.02, 12.03, 2.04, 

14.05, 11.06, 23.07, 
27.08, 17.09, 24.09, 8.1024 tygodnie 5520/kurs

Klasy Komputery

Pokój  
studencki

WiFi

Biblioteka

Transport

Tablice 
interaktywne

Exam Centre

Dominika Paruszewska

Świetne w szkole jest to, że nie ma bariery pomiędzy nauczycielami, a ucznia-
mi. Zawsze pomocni, odpowiadają na nasze pytania i nam pomagają. A co naj-
ważniejsze sama poznaje ludzi z całego świata, ich tradycje i kulturę- to jest 
bardzo fascynujące! Nie zamieniłabym tej szkoły na żadną inną.

Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Academic Year                                       32 tygodnie 7552/kurs
8.01, 12.02, 2.04, 11.06, 

23.07, 27.08, 17.09, 
24.09

Pozostałe koszty

Wpisowe  260

Materiały 15/tydzień max 360
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 Swan Institute Australia zapewnia ścieżki kształcenia 
wyższego, takie jak studia licencjackie na australijskich uniwersy-
tetach. Ponadto oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb 
programy Study Tour oraz wysokiej jakości programy rozwoju 
zawodowego dla studentów zagranicznych. Swan Instytut posia-
da wygodny kampus nad rzeką,  wysoko wykwalifi kowaną kadrę  
nauczycielską, przyjazny personel administracyjny, opiekuńcze 
usługi wsparcia dla studentów i obfi te zajęcia pozalekcyjne, które 
stanowią integralną część niezapomnianych wrażeń oferowanych 
wszystkim  studentom.
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Długość kursu Cena (AUD)

Kursy specjalistycznei

Certifi cate IV in Business 26 tygodni 4000

Diploma of Business 26 tygodni 4400

Advance Diploma of Business 26 tygodni 4400

Certifi cate IV in Human Resources 26 tygodni 4000

Diploma of Human Resources Management 26 tygodni 4400

Advance Diploma of Management (HR) 26 tygodni 4500

Certifi cate IV in TESOL 39 tygodni 5000

Diploma of TESOL 11 tygodni 6000

Możliwość platności ratalnych 
– informacje dodatkowe prosimy o kontakt z biurem Albion House

Swan Institute Australia – Perth



Australian Learning Group & 4 Life College
 Grupa szkół prowadząca swoje 
kursy już od prawie 30 lat. Posiada wszyst-
kie niezbędne akredytacje  i jest wiodącą 
uczelnią tego typu na rynku Australijskim. 
Podejście ‘hands-on’ oznacza, że studen-
ci otrzymują mnóstwo praktycznych do-
świadczeń z zakresu fitnessu, masażu, tań-
ca, opieki nad dziećmi i osobami starszymi. 
Częścią kursu jest nie tylko praktyka, ale  
i lekcje teorii, które są zabawne i dynamicz-
ne. AUSTRALIAN LEARNING GROUP &  
4 LIFE COLLEGE swoje Campusy posiadają 
w Sydney, Melbourne, Brisbane I Perth

Długość kursu Cena (AUD)

Kursy specjalistycznei

Certificate III in Fitness 3 termy 1790/term

Certificate IV in Fitness 3 termy 1790/term

Diploma of Sport&Recreation Management – general program 5 termów 1790/term

Diploma of Sport&Recreation Management – fitness program 5 termów 1990/term

Certificate IV in Massage Theraphy 3 termy 1990/term

Diploma of Remedial Massage – general program 6 termów 1990/term

Diploma of Remedial Massage – specialisation program 8 termów 1990/term

Certificate III in Assistant Dance Teacher 4 termy 1790/term

Certificate IV in Dance Teaching&Management 4 termy 1790/term

Długość kursu Cena (AUD)

Certificate III in Early Childhood Education and Care 3 termy 1790/term

Diploma of Early Childhood Education and Care 8 termów 1790/term

Certificate III in Individual Support (Disability) 3 termy 2190/term

Certificate IV in Disability 3 termy 2190/term

Certificate III in Individual Support (Ageing) 3 termy 2190/term

Certificate IV in Ageing Support 3 termy 2190/term

Diploma of Mental Health 8 termów 2190/term

Diploma of Community Services 8 termów 2190/term

Diploma of Counselling 8 termów 2190/term

Możliwość płatności ratalnych - szczegóły w biurach Albion House
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LOKALIZACJA
 Jako potężna rządowa instytucja TAFE WA 
posiada 20 filii na terenie całego stanu. Wśród studentów 
międzynarodowych największą popularnością cieszą się 
kampusy oddziałów położonych w obrębie Perth, w tym  
w samym sercu miasta (7 kampusów) oraz  historycznej 
i przepięknej części Perth - Fremantle (także aż  
7 kampusów).

CHARAKTERYSTYKA
 TAFE (Technical and Further Education) to 
placówki publiczne, stworzone z myślą o praktycznym 
kształceniu zawodowym Australijczyków. Są one także 
otwarte dla studentów międzynarodowych, którzy po-
siadają ukończoną szkołę średnią (w wypadku Polski 

wymagana jest matura) oraz dobrą znajomość języka 
angielskiego potwierdzoną egzaminem IELTS lub wcze-
śniejszym kursem językowym w Australii. Osoby po  
21 roku życia mogą nie tylko zapisać się tu na kurs, ale 
czasem uzyskać zaliczenie z części przedmiotów na 
podstawie swojej wcześniejszej edukacji jak i doświad-
czenia zawodowego.

GŁÓWNE ATUTY SZKOŁY
 TAFE to przede wszystkim olbrzymi wy-
bór kursów, których nie znajdziecie w ofercie szkół 
prywatnych. To także rewelacyjne warunki nauki  
w dobrze wyposażonych szkołach, wyjątkowa ja-
kość nauczania oraz mnogość lokalizacji do wyboru. 
Nie bez znaczenia jest tu także  fakt, ze większość 
studentów to Australijczycy! Dużym plusem są tak-
że tzw. ścieżki  uniwersyteckie pozwalające uzy-
skać dyplom studiów wyższych mniejszym kosztem  
i dużo większym komponentem praktycznym pod-
czas nauki.

NASZA OCENA
 TAFE WA cieszy się popularnością wśród 
studentów międzynarodowych, którzy szukają cieka-
wych kursów i bardzo praktycznej nauki zawodu. Czy 
chcesz po uzyskaniu  dyplomu od razu wejść na rynek 
pracy  czy też myślisz o kontynuacji nauki na uniwer-
sytecie – to bardzo dobry wybór. Tu także nawiążesz 
wspaniałe przyjaźnie nie tylko z innymi studentami 
zagranicznymi ale także Aussie!

Minimalny wiek uczestnika                                    16 LAT

Maksymalny wiek uczestnika   ---

Średnia ilość studentów  w klasie  15

Całkowita ilość studentów w szkole 200

Ilość Poziomów językowych

Ilość lekcji tygodniowo

WAŻNE INFORMACJE

TAFE - Western Australia

PERTH

EnglishE

DOSTĘPNE KURSY

Vocational Education - ponad 250 kursow zatwierdzonych  
dla studentów zagranicznych 

VET
Klasy 

Komputery WiFi Transport 

BBQ Area

BBQ
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DARWIN
Wynajem mieszkania dla 4 osób                                

(2 sypialnie+pokój dzienny)
340 AUD 
tydzień

Hostel  
(pokój 4-osobowy lub większy)   

140 AUD 
os./tydzień

Utrzymanie na podstawowym poziomie 
(zakwaterowanie, transport i wyżywienie)  

350 
AUD/tydz.

Bilety komunikacji miejskiej
(orientacyjnie)

20 AUD 
tydzień

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Maks. przeciętna temp. 32 31 32 33 32 30 30 31 32 33 34 33

Min. przeciętna temp. 26 25 24 24 23 20 19 20 23 25 26 26

Opady (mm) 420 380 280 100 30 10 10 10 20 60 140 280

Śr. liczba słonecznych godz. 6 5 7 9 10 10 10 10 10 9 8 6 73

Północne Terytorium (NT) – Northern Territory

 Darwin to największe miasto jednego  
z najmniej zaludnionych stanów Australii. Malowni-
czo położone nad Morzem Timorskim w basenie oce-
anu Spokojnego. Nazwane na cześć Karola Darwina 
do dzisiaj przyciąga dużą ilość podróżników, którzy 
wybierają się eksplorować Park Narodowy Kakadu 
czy wybierają się do ikon Australii- Uluru i Olgas  
w Parku Narodowym Kata Tjuta położonych 2000 
km od Darwin ale wciąż leżących w stanie Północ-
nego Terytorium. Obecnie Darwin to najważniejszy 
port na północnym wybrzeżu Australii. Kończy się 
tutaj transkontynentalna trasa Stuart Highway cią-
gnąca się od Darwin do Adelajdy na długość 3000 

km oraz wybudowana w 2004 roku linia kolejowa 
zwana The Ghan. 
 Ta część Australii jest absolutnie wyjąt-
kowa, a jej tropikalny klimat powoduje, że czasem 
bardziej czujemy się jak na jednej z indonezyjskich 
wysp, do której z resztą jest o wiele bliżej niż do 
Sydney. Lot na Bali zajmuje jedynie niecałe 3h,  
a w promocji można kupić bilet za ok 160 AUD w dwie 
strony. Darwin to świetna baza wypadowa nie tylko 
w głąb Australii ale również do sąsiedniej Azji to kró-
rej przysłowiowy żabi skok.
 Darwin to świetny kierunek dla posiadaczy 
wiz work&holiday ponieważ mają możliwość prze-
dłużenie swojego pobytu w Australii o dodatkowy 
rok.



 Campus w Darwin jest 
zlokalizowany w studenckiej dziel-
nicy Parap około 20 minut autobu-
sem od centrum miasta. W pobliżu 
znajdują kafejki, studenckie zakwa-
terowania i weekendowe jarmarki 
poza campusem. Studenckiej pracy 
wystarczy dla wszystkich, a okazji 
do poznania Australijskiej kultu-
ry będzie co nie miara. Darwin to 
trzeci kampus International House 
w Australii zaraz po Sydney CBD  
i Sydney Bondi.  Szkoła jest niezwy-
kle kameralna z małą ilością studen-
tów- maksymalnie 150 osób. Rozpo-
znawalna marka na terenie Europy  
i Ameryki Południowej niesie za sobą 
ten sam wysoki poziom nauczania.

International House 

Natalia  
Niemiec

Muszę przyznać, że jednym z najbardziej niesamowitych doświadczeń  
w Australii jest dla mnie nauka języka angielskiego w INTERNATIONAL HO-
USE. Zanim przyjechałam do Australii uczyłam się kilkanaście lat angiel-
skiego, ale jeszcze nigdy nauka nie sprawiała mi tyle przyjemności. Mię-
dzynarodowe, niewielkie grupy studentów, fantastyczna kadra nauczycieli, 
nowoczesne metody nauki…. Z całego serca polecam International House, 
która w rankingu szkół językowych jest na pierwszym miejscu w Australii.”

Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Kursy Języka Angielskiego

General English poranne        

1-12 tygodni 255

każdy poniedziałek13-24 tygodnie 245

25 tygodni+ 235

General English wieczorne

1-12 tygodni 235

każdy poniedziałek13-24 tygodnie 225

25 tygodni+ 215

IELTS

2 tygodnie + 16.04, 14.05, 12.06, 9.07, 
7.08, 10.09, 8.10, 5.11FCE, CAE                   

EAP (English for Academic Purposes)           

Pozostałe koszty

Wpisowe 200

Materiały 15/tydzień max 225
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 Stolica Australii Południowej oferuje 
spokojny styl życia, wolny od typowych miejskich 
problemów jak hałas czy spaliny. Miasto zosta-
ło założone w 1830 roku, bardziej przez wolnych 
osadników niż skazańców. Znane jest z winnic 
zajmujących dużą część obszarów wokół miasta  
i produkujących najlepsze australijskie wina.

South Australia (SA) – Australia Południowa

 Najsuchszy stan na najsuchszym zamiesz-
kałym kontynencie na świecie. Rolnictwo możliwe 
jest  tu jedynie  na wąskim terenie nadbrzeżnym, 
gdzie opady są wystarczające.  Reszta stanu to wła-
ściwie pustynia. Ci, którzy spróbowali przeciwstawić 
się naturze i zbudowali domostwa w głębi lądu licząc 
na powodzenie w uprawie roli, zostali pokonani przez 
naturę.
 Typowym widokiem podczas podróży 
przez Australię Południową są opuszczone gospo-
darstwa otoczone przez rozległe nieużytki. Niegdyś 
ten region Australii był twierdza przemysłu – to tam 
produkowano pierwsze pojazdy mechaniczne, statki, 
lokomotywy. Wzrost konkurencji spowodował jednak 
załamanie gospodarki stanowej, która nie potrafiła  
dotrzymać tempa pozostałym stanom. Dziś głównymi 
gałęziami przemysłu oprócz turystyki są tu górnictwo  
i produkcja.

Wynajem mieszkania dla 4 osób                                
(2 sypialnie+pokój dzienny)

320 AUD 
tydzień

Hostel  
(pokój 4-osobowy)   

140 AUD 
os./tydzień

Utrzymanie na podstawowym poziomie 
(zakwaterowanie, transport i wyżywienie)  

350 
AUD/tydz.

Bilety komunikacji miejskiej
(orientacyjnie)

17 AUD 
tydzień

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Maks. przeciętna temp. 28 25 22 18 16 15 16 18 21 24 26 28

Min. przeciętna temp. 16 14 12 10 8 7 18 9 11 12 14 16

Opady (mm) 19 22 36 56 55 63 51 47 40 25 24 18

Śr. liczba słonecznych dni 24 25 21 18 16 15 15 17 20 22 24 26

Śr. liczba słonecznych godz. 10 9 7 5 5 5 6 7 8 9 10 10 75



LOKALIZACJA
 Szkoła znajduje się w centrum Adelaide nie-
daleko Rymill Park i Victoria Square. Najbliższa stacja 
Central Station znajduje się parę minut od szkoły.
 Adelaide, Australijskie miasto w Europej-
skim stylu . Ciesz się życiem podczas nauki języka an-
gielskiego! Ćwicz z przyjaciółmi przy lampce lokalnego 
wina, korzystaj z atrakcji żeglarskich. 

CHARAKTERYSTYKA
 Szkoła Kaplan International English  jest 
częścią międzynarodowej sieci szkół, która od wielu 
lat oferuje swoim klientom niezwykle szeroką gamę 
kursów: od językowych, przez   zawodowe do staży  
i programów pracy w takich krajach jak Australia, Nowa 
Zelandia, USA, Kanada, UK, Irlandia czy Malta.

General English, IELTS, EAPE

DOSTĘPNE KURSY

 GŁÓWNE ATUTY SZKOŁY
 Wiele lat doświadczenia w nauczaniu stu-
dentów międzynarodowych, doskonale wyposażone 
szkoły i przyjazna atmosfera są charakterystyczne 
dla wszystkich placówek Kaplan International En-
glish. Szkoła posiada 7 kampusów na terenie Australii 
w 6 różnych miastach. Szkoła daje również możliwość 
zmiany lokalizacji podczas trwania kursu, co pozwala 
na urozmaicenie pobytu i daje możliwość poznania 
dwóch miast.

NASZA OCENA
 Kurs językowy obejmuje tu 21 godzin tygo-
dniowo. Tak intensywne zajęcia gwarantują szybkie 
postępy w krótkim czasie. Opinie naszych klientów o 
kursach w Kaplan International College są bardzo po-

Kaplan International English – Adelaide

zytywne, a szkoła cieszy się wśród nich bardzo dobrą 
sławą. Dodatkowy atut to możliwość nauki zarówno 
rano jak i wieczorem i to w obu lokalizacjach! Szkoła 
bardzo blisko współpracuje z Albion House, co daje 
gwarancję indywidualnej opieki nad naszymi klienta-
mi i najlepszą ofertę cenową na rynku.

Minimalny wiek uczestnika                                    16 LAT

Maksymalny wiek uczestnika   ---

Średnia ilość studentów  w klasie  15

Całkowita ilość studentów w szkole 200

Ilość Poziomów językowych 5

Ilość lekcji tygodniowo 21

WAŻNE INFORMACJE
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Długość kursu Cena (AUD) Daty rozpoczęcia

Kursy Języka Angielskiego

Intensive English poranne
2-12 tygodni 254/tydzień

każdy poniedziałek13 tygodni + 220/tydzień

IELTS Preparation 2 tygodnie + Zgod. z IE&EE

EAP - English For Academic Purposes         2 tygodnie + Zgod. z IE&EE 2.01, 16.04, 9.07,  
6.08, 15.10

FCE, CAE          
10 tygodni Zgod. z IE&EE 8.01, 3.04, 18.06, 24.09

12 tygodni Zgod. z IE&EE 9.03, 10.09

Academic Semester                                      
20 tygodni 4700/kurs 8.01, 12.02, 12.03, 2.04, 

14.05, 11.06, 23.07, 27.08, 
17.09, 24.09, 8.10.201824 tygodnie 5520/kurs

Academic Year 32 tygodnie 7552/kurs 8.01, 12.02, 2.04, 11.06, 
23.07, 27.08, 17.09, 24.09

Pozostałe  koszty

Wpisowe 260

Materiały 12/tydzień max 360

Klasy Komputery WiFi Transport 

ADELAIDE

Pokój  
studencki

Biblioteka Tablice 
interaktywne

Ela Kużaj

Zajęcia w Kaplan prowadzone są w niewielkich 
grupach, w bezstresowej, wesołej atmosferze. Na-
uczyciele zawsze pomocni, także w tematach nie 
związanych z lekcjami. Zadają dodatkowe indy-
widualne zadania po zauważeniu słabych stron 
ucznia. Głównym jednak atutem nauki w szkole 
Kaplan jest możliwość poznania osób z przeciwle-
głych krańców świata, ich odmiennej kultury oraz 
zachowań. Przydatne jest również osłuchanie się  
z akcentami różnych narodowości.
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 Australia jest olbrzymim krajem więc nie starajcie się zoba-
czyć za dużo w zbyt krótkim czasie. Pojęcie dystansu dopiero na miej-
scu nabiera znaczenia, a przemieszczanie się po Australii zajmuje dużo 
czasu. Przykładowo z Sydney do Perth sam lot zajmuje ok 6 godzin, a z 
Melbourne do Sydney jest prawie 900 km. Co więcej droga z Sydney do 
Wielkiej Rafy Koralowej (w Cairns) - to 2,5 tys. km, a po drodze mnóstwo 
atrakcji, które trzeba zobaczyć,  m.in. Whitsunday Islands (Archipelag 74 
Wysp Zielonych Świąt) pełne zieleni krajobrazy, krystalicznie czysta woda 
oceaniczna i nieograniczone możliwości nurkowania. Warto wziąć na luz  
i z maksymą „no worries mate” podróżować prze „kangurolandię”.

 Wybierzcie odpowiedni środek transportu. Nasi klienci mają 
do wyboru wiele środków transportu - samolot, samochód, pociąg, auto-
bus czy rower, jednakże najczęściej wybierają opcję kupna lub wypożycze-
nia samochodu bądź campervana - szczególnie bedąc na kursie dłuższym 
niż 3 miesiące. Są to z reguły samochody używane, dość tanie jak bardzo 
popularne Holdeny czyli australijskie odpowiedniki Opla lub Fordy w wersji 
kombi. Można kupić taki samochód za ok 3,5 tyś. AUD co pozwala studen-
tom na objechanie Australii praktycznie za cenę paliwa, gdyż często samo-
chód to również miejsce do spania. Campervan to również świetna opcja 
aby mieć dom na kółkach i czuć się niezależnym. Samolot to opcja dla tych 
mających mało czasu, a chęć zobaczenia wiele.

 Pamiętajcie o wyborze dobrej pory roku za zwiedzanie.  
Australia to kontynent i nie zawsze wszędzie jest dobra pogoda na zwiedza-
nie. Australijskie lato ( okres od grudnia do lutego) to idealny moment na 
podróż na południe kraju (Sydney, Melbourne, Adelajda, Tasmania) ale nie 
za dobry do Brisbane na północ gdzie panuje pora deszczowa. Nie oznacza 
to deszczu 24/h ale wiele miejsc może być w tym czasie niedostępnych. 
Tam najlepiej podróżować między marcem a listopadem. Australijskie lato 
to zdecydowanie niekorzystny czas na odkrywanie bezdroży outbacku, bo 
temperatura sięga wtedy nawet 50 stopni Celcjusza. Dodatkowo napastli-
we stada much doprowadzą Was do wakacyjnej katastrofy...

Wskazówki dla podróżujących po Australii
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 Wschodnia Australia to nie wszystko! Wciąż w Australi 
mnóstwo nieodkrytych perełek i zakątków mało znanych, nietu-
rystycznych, wprost magicznych. Takie jest zachodnie wybrzeże, 
które zachwyca niejednego, mocno wprawionego już podróżnika. 
Warto pomyśleć o odwiedzeniu Tasmanii, czy okolic Broome, lub 
zwiedzić trasę od Darwin do Adelajdy. Pamiętajcie, że Australia 
to świetna baza wypadowa do Nowej Zelandii, Azji czy na wyspy 
Pacyfiku takie jak Fidżi, Nowa Kaledonia czy Vanuatu. Podczas 
Waszego pobytu na tak dalekim krańcu świata warto pomyśleć  
o bajecznych wakacjach i nie ograniczaniu się w swoich  
marzeniach. 

 Nie bagatelizuj mocy australijskiego słońca. Czę-
sto podróżując po Australii zapominamy jak silne jest tu słońce. 
Wygrzewanie się na plaży przy zachmurzonym słońcu wcale nie 
oznacza, że się nie opalicie. Jesteśmy pewni, że możecie się wręcz 
spalić, dlatego ważne by używać kramu z filtrem, najlepiej +30. 

 Wszystko w Australii chce nas zabić? Takie stwier-
dzenie towarzyszy wielu turystom przybywającym do Australii. 
Myśl o groźnych pająkach,wężach a nawet krokodylach martwi 
Was prze przybyciem do „kangurolandii”. Wielu ibsesyjnie szuka 
pająków w butach, a w namiocie sprawdza czy aby na pewno  nie 
wkradł się żaden jadowity wąż. Nie martwcie się, w miastach 
gdzie zazwyczaj mieszkają studenci są bardzo nikłe szanse zo-
baczenia takich stworzeń. Bardziej radzimy uważać na kąpiele 
w Oceanie, gdzie czasami pojawiają się groźne meduzy. Warto 
zażywać kąpieli w pobliżu Klubów Surfingowych gdzie pracują 
ratownicy LIFESAVING. To oni codziennie rano aktualizują sytu-
acje. Na północy Australii często spotykamy się z ostrzeżeniami 
na temat obecności krokodyli w wodach. Nigdy nie ignorujcie za-
kazów kąpieli - są one z pewnością uzasadnione. 

 W końcu nastał ten upragniony czas aby spakować waliz-
ki ruszyć poznawać Australię. Bo czym byłoby nasze studenckie 
życie bez podróży? Bez tego bakcyla, który ciągnie nas w coraz 
to nowe miejsca... Wiemy co czujecie - złoga Albion House ma to 
uczucie we krwi. Dlatego pomagamy Wam również w organizacji 
Waszej podróży przez Australię.   Czy na weekend, czy na kilka 
tygodni warto pamiętać o kilku ważnych sprawach.
 Zapraszamy do rozmowy z nami, a bardzo chętnie podzie-
limy się z Wami doświadczeniami z drogi. Uwielbiamy podróżo-
wać, a wszystko co robimy - robimy z PASJĄ do świata i ludzi.
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Znajdź i dołącz do nas 



Karola Papierz 

Decyzję odnośnie wyjazdu podjęłam z dnia na dzień, po trzech miesiącach byłam już w Sydney ;) Kamila 
z Warszawy w ekspresowym tempie działała w kwestiach formalnych-co jak i gdzie- ja tylko podsyłałam 
skany i podpisy, jedyną rzeczą, którą musiałam zrobić to spakować swoją walizkę- bilety, kom karta, za-
kwaterowanie- zorganizowane przez Kamilę. Zero stresu, myślenia ‚co jeszcze?’ Po prostu wsiadłam do 
samolotu ;) ...a na miejscu Kaśka- kolejna fantastyczna osoba, uśmiechnięta, otwarta, pomocna, można 
śmiało zadawać nawet najgłupsze pytania :D . Świetna robota dziewczyny! Wielkie Dzięki

Kasia Rudnicka

Ekipa Albion House pomaga na każdym kroku od początku do samego końca. Można na nich liczyć, za-
sypywać pytaniami i być pewnym, że odpowiedzą na każde. Świetna atmosfera w australijskim biurze :) 
Polecam każdemu kto planuje wyjazd!

Patrycja Drobot

Ekipa Albion House to profesjonaliści z pasją. Mogłam liczyć na ich pomoc i zaangażowanie na każdym 
etapie organizacji wyjazdu do Australii - od wyboru szkoły, przez ubieganie się o wizę, organizację 
przyjazdu, po kompleksową opiekę na miejscu. Szczególnie to ostatnie jest dla mnie ważne, bo przy-
leciałam do Au sama, a dzięki Karolinie nie czuję się tu samotna. Ktoś zawsze dopyta „co u mnie” i po-
radzi, jak sobie radzić w Sydney w każdej sytuacji. Zdecydowanie polecam współpracę z Albion House 

Maciej Kasprzak

Bardzo pomogli mi z procesem wizowym przed wyjazdem do Australii oraz zalatwieniem podstawo-
wych spraw jak znalezienie mieszkania i szkoly w Sydney. Po przyjezdzie zawsze byli gotowi doradzic 
mi lub zalatwic formalnosci. Swietny kontakt z oddzialem Albion House w Polsce, jak i na miejscu 
w Sydney, zawsze otwarci i chetni do wysluchania, przyjmuja wszystkich w rodzinnej atmosferze!
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Opinie

4,9
RATING

131 opinii



Media

 O Australii opowiadamy w różnych okolicznościach. Byliśmy gośćmi 
między innymi programu TVN BIS- Pokaż nam świat czy programów 
porannych w TVP Kraków i TVP Rzeszów. O Australii z Albion House 
pisano także na łamach gazet. Nasza podróżnicza działalność i pasja do 
innych krajów zostały zauważone w różnych miejscach.
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Nasi partnerzy Dzięki ponad 22 lat pracy w edukacji w Australii z dumą możemy pochwalić się współpracą z kilko-
ma bardzo ważnymi instytucjami, z którymi działamy na co dzień. W naszej działalności wspiera nas Austrade  
- Australijska Komisja Handlu (Australian Trade Commission), która stanowi wyspecjalizowaną służbę roz-
woju handlu i inwestycji Ministerstwa Handlu Australii. Dodatkowo English Australia - organizacja repre-
zentująca ponad 120 instytucji edukacyjnych dla sektora międzynarodowego.  Oznacza to, że są to miejsca 
o wysokiej jakości nauczania nie tylko studentów ale również profesjonalistów z całego świata. Ponad 80% 
międzynarodowych studentów uczących się w Australii wybiera właśnie członków tej organizacji.
 Co więcej przy okazji naszego cyklicznego, autorskiego eventu Dni Australii, Albion House 
współpracuje z British Council, Jacob’s Creek, Cewe - autoryzowanego przedstawiciela sklepów Fotojoker 
oraz RMF MAXXX - radiostacja na której głośno o Australii i nie tylko.
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Integracja i zabawa
na Antypodach z Albion House
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Nie jesteśmy zwykłą agencja. Dbamy o to abyś  
w Albion House czuł się dobrze nawet będąc daleko 
od domu. Dlatego regularnie organizujemy dla Was 
spotkania i wyjazdy, które pomagają Wam się zinte-
grować i poznawać nowych ludzi. Nasi klienci mie-
li okazje osobiście poznać wspaniałego człowieka 
– wielbiciela Australii- Marka Niedźwieckiego oraz 
bloggerkę Julię Raczko mieszkającą w Brisbane.  
W ciągu ostatniego roku zorganizowaliśmy dla Was 
kilka fantastycznych wyjazdów – eksploracje jaskiń 
Jenolan w Parku Narodowym Gór Błękitnych, trek-
king przez malowniczy Królewski Park Narodowy 
czy świąteczny wyjazd pod namioty do Jervis Bay. 
Dodatkowo pojechaliśmy na degustacje australij-
skich win do słynnego zagłębia winiarskiego – Hun-
ter Valley. Jedno jest pewne w Albion możesz się 
czuć jakbyś przyleciał/a do swojej dalekiej rodziny.
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Nasze produkty

 Organizacja wyjazdów do Australii to nie jedyna 
nasza działalność.
 Dzięki naszej pracy na rynku od ponad 22 lat  
z powodzeniem zajmujemy się innymi produktami przy-
gotowanymi specjalnie dla naszych wymagających klien-
tów. W naszej ofercie znajdziecie m.in:

Indywidualne kursy językowe w Europie oraz USA i Kanadzie  
– język angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki i inne.

Semestr/rok szkolny w USA oraz w Kanadzie i w innych krajach 
tzw. High School Programmes.

Wyjazdy grupowe dla szkół i instytucji na kilkudniowe czy tygo-
dniowe kursy językowe (dopasowane indywidualnie do klienta).

Organizacja wiz pracowniczych, turystycznych do Australii dla 
firm, sportowców, klientów indywidualnych i grup.

Organizacja i pilotaż wycieczek po Australii dla osób  
indywidualnych i grup.

 Albion House od początku istnienia znana jest 
jako firma indywidualnie podchodząca do klienta dlatego 
nasza oferta dopasowywana jest do Twoich indywidual-
nych potrzeb i planów na przyszłość.
Do zobaczenia !






