CondiŃii de obŃinere a vizelor de studii pentru cetăŃenii români pentru sectorul ELICOS – studiul Limbii
Engleze
Criteriu

Detalii

Nivelul de cunoaştere
al Limbii Engleze
Capacitate financiară

Nivelul de Limbă Engleză trebuie să corespundă nivelului solicitat de către instituŃia de
învăŃământ ale cărei cursuri intenŃionează să le urmeze studentul.
StudenŃii trebuie să facă dovada deŃinerii resurselor materiale necesare întreŃinerii pe o
perioadă de 24 de luni. De asemenea, este necesară o declaraŃie în care să se precizeze
faptul că deŃin fonduri suficiente pentru a se putea întreŃine pe toată durata studiilor.
În cazul în care dovada oferită este sub forma unui depozit bancar, acesta trebuie să fie
deschis de minim 3 luni.
Cursul urmat nu trebuie să aibă o durată mai mare de 50 de săptămâni.
StudenŃii trebuie să facă dovada absolvirii a unor forme de studio (învăŃământ mediu
sau superior).

Alte cerinŃe

CondiŃii de obŃinere a vizelor de studii pentru cetăŃenii români pentru sectorul VET ( EducaŃie
VocaŃională şi de Training)
Criteriu

Detalii

Nivelul de cunoaştere
al Limbii Engleze

Punctajul obŃinut la testul IELTS să fie 5,5.
În cazul unui punctaj de de 4,5 la testul IELTS, acesta va fi însoŃit de dovada înscrierii
la cursul ELICOS (Limba Engleză) pe o durată care să nu depăşească 30 de săptămâni.
StudenŃii trebuie să facă dovada deŃinerii resurselor materiale necesare întreŃinerii pe o
perioadă de 24 de luni. De asemenea, este necesară o declaraŃie în care să se precizeze
faptul că deŃin fonduri suficiente pentru a se putea întreŃine pe toată durata studiilor.
În cazul în care dovada oferită este sub forma unui depozit bancar, acesta trebuie să fie
deschis de minim 3 luni.
Să poată face dovada absolvirii Anului 11 de studiu (Yr 11) sau a unui nivel de studiu
echivalent şi să facă dovada înscrierii la un curs din cadrul sectorului VET în Australia.

Capacitate financiară

Alte cerinŃe

