ANEXA : PROFILURI DE ŢĂRI

Anexa :
Profiluri de ţări

a. Australia
Informaţii generale :
Ai nevoie de :
• Viză. Dacă vrei să lucrezi în Australia, verifică site‑ul Departa
mentului de Emigrare şi Cetăţenie pentru a vedea ce tip de viză ţi
se potriveşte. Ca student ai nevoie de viza tip 572 pentru cursuri
vocaţionale şi de viza tip 573 sau 574 pentru studii universitare.1
Documentele sunt procesate de Ambasada Australiei la Belgrad.2
• Dovada acceptului la universitate.
• Confirmarea înscrierii la universitate (Electronic Confirmation of
Enrolment).
• Asigurare medicală obligatorie (OSHC3) şi dovada vaccinurilor
necesare pentru tine şi membrii familiei care te însoţesc.
• Certificat de limbă engleză (în special pentru cursurile vocaţionale).
• Dovada fondurilor disponibile pentru a te întreţine pe timpul
şederii în Australia.
Studii :
• Cursurile colegiilor şi universităţilor australiene sunt în general mai ieftine pentru studenţii internaţionali decât acelea ale
Tipuri de viză pentru studii în Australia : http ://www.studyinaustralia.gov.au/
global/apply‑to‑study/visas.
2
Australian Embassy Serbia, http ://www.serbiamontenegro.embassy.gov.au.
3
Poate fi cumparată şi în România prin Hello Aussie Student Services.
1
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competitorilor direcţi ai Australiei : SUA, Canada şi Marea Britanie.
Taxele şcolare variază între 14.000‑36.000 AUD (9.700‑25.000€).
• Poţi schimba colegiul sau universitatea după ce ai început cursurile, însă eşti obligat să rămâi la instituţia respectivă minim 6 luni
după ce ai început cursul.
• Poţi opta pentru un curs vocaţional sau pentru studii superioare
(masterat, doctorat), cu menţiunea că pentru a aduce un însoţitor
(membru al familiei) în Australia trebuie să alegi un curs vocaţional
de cel puţin 12 luni.
• Anul şcolar începe în Australia în luna februarie/martie a fiecărui
an, însă universităţile acceptă aplicaţii şi pentru începerea cursurilor din semestrul al doilea, în luna iulie a fiecărui an (Mid‑Year
Intake). Colegiile vocaţionale au date de începere a cursurilor
aproape în fiecare lună a anului.
• Studenţii la medicină sunt admişi doar în luna februarie.
• Vei avea nevoie de un test care confirmă nivelul tău de vorbitor de
limbă engleză. Cerinţele diferă în funcţie de universitate.
Muncă :
Cu viza de student poţi munci legal :
• 20 de ore pe săptămână în timpul şcolii,
• nelimitat în timpul vacanţei,
• nelimitat dacă eşti înscris la un program de masterat axat pe cercetare sau la doctorat.
Dacă eşti student, partenerul/familia ta poate lucra în următoarele condiţii :
• până la 20 de ore pe săptămână,
• nelimitat dacă eşti înscris la un curs superior (masterat sau doctorat).
Studenţii străini care au terminat cel puţin doi ani de studii universitare în Australia au dreptul să rămână pentru a munci încă doi
ani de zile. Studenţii înscrişi la doctorat au dreptul la patru ani.
Costul vieţii :
• Cazare: 720‑1.160 AUD/lună (500‑810€) la o familie australiană.
Preţul include utilităţi, mobilă şi adeseori trei mese/zi; 100‑500
AUD/lună (70‑350€) la hosteluri, aceasta fiind o variantă de
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