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Prieš 14 metų baigdamas mokyklą žinojau, jog noriu 
tapti sėkmingu, tačiau iš aplinkos gavau daug patarimų: 
vieni sakė, kad būčiau geras daktaras, kiti – jog puikiai 
gaudausi IT srityje, treti – rekomendavo visai kitą sritį. 
Neįsiklausęs į širdies balsą ir labiau vadovaudamasis 
kitų rekomendacijomis tuomet pasirinkau inžinerinę 
profesiją. Laikui bėgant karjera keitėsi, kartu ir mano 
profesija. Po daugiau nei dešimtmečio ir 6 metų pra-
leistų Australijoje pastebiu, kad gyvename dinamiško-
je ir nuolat besikeičiančioje aplinkoje nepriklausomai 
nuo specialybės. Seniau buvusios populiarios ir gerai 
apmokamos profesijos nyksta, o vietoj jų ateina kitos, 
todėl noriu paskatinti Lietuvos jaunimą keistis ir priimti 
naujas galimybes bei iššūkius. Noriu įkvėpti smalsias 
asmenybes ieškoti savęs visame pasaulyje, tačiau lai-
kui atėjus grįžti į tėvynę, dalintis įgyta patirtimi ir kurti 
ateities Lietuvą.

Australijos studijų sistemai nėra svarbūs mokyklos 
baigimo pažymiai. Svarbiausia yra noras įgyti specialy-
bę ir investuoti į savo svajones.  Čia įgytas išsilavinimas 
yra koncentruotas, o diplomas tau atvers duris visame 
pasaulyje. 

Tau palinkėsiu drąsiai sprendimus priimti širdimi, o  į 
logiką ir aplinkinių balsus tiesiog nekreipti dėmesio. 
Patirtis rodo, jog tie, kurie klauso vidinio balso yra sėk-
mingiausi. 

Svajonių Australija vadovas, 

Artūras Mickus 

Artūras 

Simona

Agnė

Marija

Teisingam pasirinkimui

reikia TAVO SVAJONĖS!

MES PASIRUOŠĘ TAU PADĖTI.



AUSTRALIJA….TAI LABAI 
LABAI TOLI ?

Dauguma mūsų Australiją įsivaizduoja kaip kosmoso platybėse įsikūrusią planetą, į kurią norint 
patekti reikia kelių metų kelionės! Dar sklando žinios, kad iš ten niekas negrįžo… Dėja, turiu Tave nu-
vilti, Australija yra labai lengvai pasiekiama, o kelionė patogiu lėktuvu, su viskas įskaičiuota gėrimais, 
pietumis, pusryčiais ir užkandžiais dažnai tesiekia 28 valandas – tai yra tas pats, kas nukeliauti į 
Ameriką ir atgal :) Tikri nuotykių ieškotojai pasinaudos sustojimais ir pamatys pandą Kinijoje, suval-
gys sumuštinį ir pažiūrės visam pasauliui žinomą šviesų šou Honkonge. Arba mėgausis nemokama 
3 valandų ekskursija aplink Singapūrą… Nuotykiai tik prasideda!

NEBAISU? 
KELIAUJAM TOLIAU! 



Kiekvienais metais mūsų pagalba išvyksta per 100 lietuvių, norinčių įgyti išsilavinimą 
ar patobulinti anglų kalbą. Visus juos apjungėme į draugišką bendruomenę, kuri dali-
nasi patirtimi ir noriai padeda vienas kitam atsitikus laimei ar nelaimei. Taigi jau dabar 
turi bent 100 draugų skirtinguose Australijos miestuose, kurie mąsto taip pat kaip tu, 
ieško savęs ir trokšta nepamirštamų nuotykių. Mes visapusiškai padėsime integruotis į 
Australišką visuomenę:  su šypsena pasitiksime oro uoste, išmokysime naudotis metro 
ir aprodysime svarbiausias vietas. Mes žinome, kur vyksta geriausi vakarėliai ar kur gali 
užmegzti verslo kontaktų. Su draugais juk linksmiau! 

NEBAISU? 
KELIAUJAM TOLIAU! SU MUMIS JAU 

TURI DRAUGŲ!



AUSTRALIJA YRA LABAI BRANGI ŠALIS…

Vidutinis mėnesinis uždarbis

Lietuvoje

500 EUR 3200 AUD  (2253 EUR)

150 EUR 880 AUD  (619 EUR)

120 EUR 320 AUD  (225 EUR)

20 EUR 200 AUD  (140 EUR)

210 EUR 1800 AUD  (1267 EUR)

Australijoje

Išlaidos būstui

Išlaidos maistui

Išlaidos transportui 

Likutis: 

Sparčiai globalėjant pasauliu kyla paslaugų ir prekių kainos, nors turbūt turėtų būti atvirkščiai. 
Dauguma studijuojančių Australijoje  lengvai suderina studijas ir darbą, todėl gali apmokėti ne 
tik už studijas, tačiau ir pilnai išlaikyti save, susitaupyti vakarėliams, trokštamiems daiktams ar 
net įspūdingoms kelionėms.

Mes palyginome vidutinį studento atlyginimą ir išlaidas Lietuvoje ir Australijoje. Suskaičiavus 
skirtumus, tikime, kad patys padarysite išvadas:

Taigi, atskaičiavus visas mėnesines sąnaudas per mėnesį tu gali pamatyti, kad tarp Lietuvoje 
ir Australijoje 
studijuojančių biudžetų susidaro didelis skirtumas. Pasirinkęs studijas Australijoje gausi ne 
tik vertingesnį diplomą ir įgysi tarptautinės patirties, tačiau jau savarankiškai galėsi kurti savo 
ateitį ir siekti svajonių išsipildymo.

Ar lengva susirasti darbą ? 
Statistiškai nekvalifikuotą darbą merginos susirandą per 3 dienas, vaikinai – per 7. Skamba 
puikiai ar ne?

Mes jau pasirūpinome CV pavyzdžiais bei rekomendacijomis, kaip sparčiau surasti pirmą dar-
bą. Todėl 
pasinaudojus mūsų “špargalkėmis” sėkmė nusišypsos greičiau, o iš pirmo uždarbio galėsi 
artimiesiems nusiųsti Australiškų lauktuvių :)

Nekvalifikuoto darbo atlyginimai Australijoje prasideda nuo 16 dolerių per valandą arba 11.20 
EUR. Savaitgaliais ir naktimis vyrauja didesni tarifai x 1.5 arba x 2.0. Taigi dirbdamas tik keletą 
dienų savaitgalį arba naktimis, tu galėsi puikiai save išlaikyti. 

Populiariausi darbai: 
Baruose, kavinėse, statybose, viešbučiuose, maisto pristatymas į namus ir pan. 



AR ĮTIKINOME,

 JOG STUDIJUOTI 

AUSTRALIJOJE YRA 

PIGIAU?



Lietuvoje vyrauja profesijų pasirinkimo stereo-
tipai, dažnai abiturientai pasirenka ne tai, kas 
arčiausiai širdies ir jiems išties įdomu, tad vėliau 
seka universiteto studijų nutraukimas ir naujos 
paieškos nuo pradžių. Mes siūlome keisti nusis-
tovėjusias tradicijas ir rinktis studijas pagal tai, ko 
nori tu! Studijų gausa Australijoje nudžiugins net 
išrankiausius. Čia gali tikėtis įdomių programų, 
praktinius atsiskaitymus, jaunatviškus bei įdo-
mius dėstytojus. 

Kiekvienam, norinčiam studijuoti bei atrasti save 
Australijoje, suteikiame tiek dėmesio, kiek reikia, 
jog tinkamai išsirinktum studijų programą, ir 
suteikiame visus reikalingus įrankius įsitvirtinti. 
Tuomet viskas tavo rankose! 

“Pirmas dalykas, ką pastebėjau  atvykęs į Aus-
traliją – jog visos profesijos yra reikalingos ir 
puikiai apmokamos. Tiek ofiso darbuotojas, tiek 
ofiso valytojas uždirba labai panašius atlygini-
mus, todėl vyrauja tarpusavio pagarba, nes vieni 
be kitų negali išgyventi”, – sako Artūras Mickus. 

Studijos Australijoje

Neišsirenki studijų ar abejoji dėl anglų 
kalbos gebėjimų ? Turime tau puikų 
pasiūlymą! 

Australijoje galite tobulinti anglų 
kalbą metus, taip pat gauti net 5 
mėnesius atostogų, kurių metu galėsi 
dirbti pilnu etatu. Šios studijos yra 
lanksčios, o užsiėmimai vyksta rytais 
arba vakarais, todėl lengvai suderinsi 
studijas ir darbą. Skamba puikiai? 
Parašyk jau dabar ir sužinok visas 
galimybes:

tugali@svajoniuaustralija.lt 

KEISK TRADICIJAS!



Mokėjimas už studijas 

Įstojus į mokymo įstaigą privaloma sumokėti kolegijoje už pirmą trimestrą (pirmi 3 mėnesi-
ai), universitete už pirmą semestrą (pusmetis). Taigi taip tau nereikės mokėti visos įmokos iš 
karto, o kitą mokėjimą padarysi jau iš Australijoje uždirbtų pinigų.

Stojimo reikalavimai 

Australija, skirtingai nuo Lietuvos, tarptautiniams studentams nėra sudariusi barjerų stoti į 
kolegijas ar universitetus, todėl pasirinkimą apribos tik tavo fantazija ir biudžetas, kurį pa-
siimsi su savimi į šią svajonių šalį, kadangi studijos Australijoje yra mokamos. 

Pagrindiniai reikalavimai: 

Kolegijos ( IELS 5.5 arba laikomas lengvas anglų kalbos testas (online), taip pat tu privalai 
būti pabaigęs 10 klasių. Taigi visiškai nebūtina pabaigti visų 12 klasių tam, kad studijuotum 
koledže Australijoje. Metinių pažymių ar egzaminų vidurkis neturi jokios įtakos. 

Universitetai ( IELTS 6.5 (medicinos krypties studijoms 7.0) arba laikomas anglų kalbos 
testas (online). Taip pat privalai būti pabaigęs 12 klasių. Aukštų reitingų Universitetai vertins 
tavo pažymių vidurkį, taip pat gali būti paprašytas pirmus metus praeiti foundation course, 
šio kurso metu bus stiprinama anglų kalba, bei pagrindiniai dėstomų dalykų pagrindai. Tuo 
pačiu tai puiki integracijos pradžia.

-

-



DRONŲ PILOTAVIMAS
http://www.aibtglobal.edu.au

GRAFINIS DIZAINAS

https://www.acbi.edu.au

GRAFINIS DIZAINAS

https://www.mindroom.edu.au

SOCIALINIS MARKETING IR KOMUNIKACIJA
https://www.acbi.edu.au

SKAITMENINIS MARKETINGAS

http://www.acbi.edu.au

MARKETINGAS IR KOMUNIKACIJA

https://www.acbi.edu.au

TINKLAPIŲ PROGRAMAVIMAS
https://www.mindroom.edu.au

NAUJŲ MEDIJŲ PROGRAMAVIMAS

https://www.acbi.edu.au

Profesijos ir galimybės

http://www.aibtglobal.edu.au/courses/aviation/commercial-pilot-program/
https://www.acbi.edu.au/diploma-of-graphic-design
https://www.mindroom.edu.au/course/cua60315-advanced-diploma-of-graphic-design/
https://example.comhttps://www.acbi.edu.au/diploma-of-social-media-marketing
https://www.acbi.edu.au/advanced-diploma-of-marketing-and-communications
https://www.mindroom.edu.au/course/ict50615-diploma-of-website-development/
https://www.acbi.edu.au/diploma-of-digital-media-technologies
https://www.acbi.edu.au/10787nat-advanced-diploma-of-digital-marketing


IT STUDIJOS
https://www.acbi.edu.au

TINKLO APSAUGA
https://www.acbi.edu.au

ŽAIDIMŲ IR MOBILIŲ PROGRAMĖLIŲ PROGRAMAVIMAS

https://www.ait.edu.au

SUDOMINO STUDIJOS ?
Dėl nuolaidų ir informacijos rašykite tugali@svajoniuaustralija.lt

https://www.acbi.edu.au/advanced-diploma-of-information-technology
https://www.acbi.edu.au/ict60215-advanced-diploma-of-network-security
https://www.ait.edu.au/courses/it-courses


Kai suteikiama viza, tu iš mūsų gauni visą paketą informacijos apie gyvenimą  Australijoje, skrydžio 
bilietus ir kur pigiausia juos įsigyti. Taip pat įtraukiame tave į “Svajonių Australijos bendruomenė” 
Facebook‘e, suteikiame CV pavyzdžius ir rekomendacijas, kaip ieškoti darbo.

Dokumentų ir vizos 
tvarkymo procesas:

PARAŠYKITE MUMS

IŠSIRINKTI STUDIJAS 

DOKUMENTAI

STUDIJŲ APLIKACIJA

STUDIJOS

PATVIRTINIMAS

APLIKAVIMAS VIZAI

Mūsų draugiškas personalas patars bei suras geriausias 
studijas pagal jūsų turimą kapitalą

Galutinai priėmus jums sprendimą lauksime 
reikalingų dokumentų

Padėsime užpildyti aplikaciją stoti į 
mokymo įstaigą 

Išlaikius anglų kalbos testą sulaukiame 
studijų pasiūlymo ( Letter of Offer )

Įmonės profesionalai pasirūpins viza

Vizos gavimas, suteiksime 
visą reikalingą informaciją 
apie pasirinktą miestą bei 

ypatumus

PRADĖTI ČIA



Kokio biudžeto tau reikės?

Mes suskaičiavome preliminarų biudžetą tavo kelionei į Australiją. Įrašęs norimų studijų pirmos 
įmokos dydį galėsi nustatyti, kokio biudžeto minimalaus tau reikės. 

STUDIJOS …….įrašykite savo……

Privalomas sveikatos draudimas metams apytiksliai 560 AUD (jeigu studijų trukmė 2 metai 
padaugink X 2),

Skrydžio bilietai 1100 AUD

Pragyvenimo išlaidos (2 mėnesiams) 

Maistas 640 AUD

Transportas 400 AUD 

Būstas +  2 sav. užstatas (savaitės kaina 220 AUD) 2200 AUD

Įsikūrimui 500 AUD 

Šioje skaičiuoklėje pateikiami orientaciniai skaičiai. Kiekvienas esame skirtingas, todėl kainos 
gali kisti priklausomai nuo tavo gyvenimo stiliaus. Lėktuvo bilietų kainos gali kisti priklausomai 
sezono bei laiko iki skrydžio. 

-
-
-
-

-
-
-
-

VIZA 630 AUD

Viso: ±4000 AUD + studijų kaina .......... = bendras minimalus biudžetas.



D.U.K (Dažnai užduodami klausimai)

 

K.   Ar Australija išduoda paskolas studi-
joms? 

A.   Ne, paskolos studijos neišduoda-
mos, tačiau jeigu esi dirbantis – gali gauti 
paskolą Lietuvoje. Dėl šios galimybės 
reikia kreipkis į artimiausia banką Lietuvoje 
ar užsienyje. 

K.   Ar surandate darbą atvykus į Australi-
ją? 

A.   Ne, mes nesame įdarbinimo agentūra, 
todėl darbų nesurandame. Tačiau pa-
sidaliname duomenų baze, sukaupta iš 
mūsų bei studentų kontaktų. Todėl galėsi 
pasinaudoti kontaktais, kur buvo ar vis dar 
yra dirbančių lietuvių. Taip pat suteikiame 
visą reikalingą informaciją darbo paieškai, 
CV pavyzdžius bei rekomendacijas, kaip 
sėkmingiau ieškoti darbo. 

K.  Kokie yra stojimo reikalavimai ? 

A.  Žiūrėti puslapyje nr.: 7

K.   Ar galiu gauti kvalifikuotą darbą Aus-
tralijoje ?

A.   Taip, jeigu esi dirbęs tokį darbą Lietu-
voje ar kitose šalyse. 

K.   Ar galiu likti Australijoje pabaigus 
studijas ? 

A.   Taip, likti Australijoje po studijų yra 
daug galimybių. Apie jas gali paskaityti 
mūsų svetainėje svajoniuaustralija.lt taip 
pat mes patariame ir migraciniais klausi-
mais. 

K.   Kokie dokumentai reikalingi norint 
stoti į mokymo įstaigą Australijoje ? 

A.   Pasas bei mokyklos arba universiteto 
baigimą patvirtinantys dokumentai. 

K.   Kiek kainuoja jūsų paslaugos ? 

A.   Mes visiškai NEMOKAMAI konsultuojame 
ir  sutvarkome dokumentus norintiems vykti 
studijuoti į Australiją. Mūsų darbą apmoka 
mokymo įstaigos. 

K.   Ar yra amžiaus apribojimas norintiems 
studijuoti ? 

A.   Amžius nuo 18 metų ir daugiau. Vyriausi-
am mūsų studentui 50 metų! Juk niekada ne 
per vėlu siekti svajonės :)



“Mes aptarnaujame klientus taip, kaip 
mes norėtume būti aptarnauti: draugiškai,        
kantriai ir su pagarba” Artūras Mickus. 

Yra kompanijų, kurios siūlo panašias paslau-
gas, tačiau Svajonių Australijos įmonei rūpi 
tavo pasiekimai ir sėkmė. Todėl nuoširdžiai 
džiaugiamės būdami kartu, priimant svarbius 
kliento gyvenimo sprendimus. Mes padė-
sime tau atsakyti į tokius klausimus: kas, 
kaip ir kada? 

Mes esame “know how” komanda, kuri 
kaip ir tu buvo bauginančioje pasirinkimo 
kryžkelėje, todėl puikiai žinome, kas yra 
gyvenimas ir  studijos Australijoje, nes patys 
esame čia kažkada atvykę ir baigę studijas. 
Mes žinome, kaip geriausia pasiruošti šiam 
svarbiam žingsniui ir užkopti ant laimėtojo 
laiptelio. 

Kiekvienais metais mes padedame šimtams 
tokių kaip tu, kurie ieško patikimo partnerio 
svarbiam gyvenimo pasirinkimui. Atsiliepi-
mai kalba apie Svajonių Australijos koman-
dos darbą, o mūsų aptarnavimo kokybės 
tikslas visuomet yra tik 100%. 

Mus jau pasirinko daugiau nei 300 lietuvių, 
prisijunk prie sėkmingų ir tu! 

Apie mus



NERADAI REIKIAMŲ ATSAKYMŲ AR TURI KITOKĮ KLAUSIMĄ?

SUŽINOK SAVO GALIMYBES JAU DABAR. 

TUGALI@SVAJONIUAUSTRALIJA.LT




