BMIHMS AT
TORRENS UNIVERSITY
Desde 1991 que a BMIHMS tem lançado a carreira de milhares de
estudantes licenciados em Gestão Hoteleira numa das Indústrias com
rápido crescimento globalmente.
A BMIHMS tem uma parceria com a Torrens University Australia. O
facto de fazer parte de uma Universidade traz muitos benefícios para
os estudantes e aumenta a reputação da Escola na Indústria bem
como academicamente.
Estando incluída na Laureate International Universities, a BMIHMS
at Torrens University está também interligada com mais de 80
Universidades espalhadas pelo mundo.
A nossa abordagem única à aprendizagem
• Os estudantes universitários vivem no campus durante os 2
primeiros anos da sua carreira e aprendem num ambiente simulado
de hotel – os estudantes são tanto hóspedes como funcionários. No
último ano, os estudantes completam os seus estudos no campus de
Sidney.

• Inclui 1 estágio/trabalho com estudo integrado de 6 meses para
estudantes de mestrado.
• Os estudantes podem ganhar um mínimo de AU$10,000 durante o
período de seis meses.
BMIHMS é reconhecida e galardoada em todo o mundo
• É considerada a melhor escola de gestao hoteleira na Austrália e
Ásia-Pacífico (TNS 2013).
• 2015 New South Wales Prémios de Turismo, A entrada para o Hall of
Fame
• 2013, 2014 & 2015 New South Wales Prémios de Turismo, Prêmio de
Ouro do Turismo e Treinamento Educação
• Nos prémios de “Worldwide Hospitality Awards”, classificou-se entre
os 3 primeiros.
Oportunidades no Estrangeiro
• Opções de transferência internacional disponíveis na Suíça, Espanha,
EUA e China.

• Os estudantes de pós-graduação estudam no campus de Sidney.

Homologação

Estágios Profissionais

• Acredetida a nível nacional pela Tertiary Education Quality and
Standards Agency (TEQSA**).

• Inclui 2 estágios de 6 meses na Austrália ou no estrangeiro,
garantindo que os licenciados estão bem preparados para futuros
empregos na Indústria Hoteleira.

Visto de Trabalho
• Os estudantes podem trabalhar durante os seus estudos até
20 horas por semana.

Os Nossos Programas
LICENCIATURA EM ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS

MASTER DEGREES
• Master em Gestão Hoteleira Internacional
• Pos graduacao em negocios global

Admissões: Janeiro, Abril, Julho, Setembro
Requisitos de Admissão:
• 12.º Ano Australiano ou equivalente
• IELTS 6.0 (Academic) or equivalent***
• Os Estudantes têm que completar no mínimo 17 anos e 9 meses à

ANO 3

ANO 2

ANO 1

PROPINAS INTERNACIONAIS DA LICENCIATURA 2016
PERÍODO

LOCALIZAÇÃO

1&2

Leura

(Campus Residencial)

GASTOS DE
MATRÍCULA

CUSTO
RESIDENCIAL*

AU$27,000

AU$9,900

-

-

3&4

Estágio Profissional
Remunerado

5&6

Leura

AU$27,000

AU$9,900

7&8

Estágio Profissional
Remunerado

-

-

9 & 10

Sidney

AU$27,000

-

AU$81,000

AU$19,800

(Campus Residencial)

(Campus Não Residencial

TOTAL

PROPINAS INTERNACIONAIS DOS MESTRADOS 2016

ANO 1

Duração do programa: 2.5 anos

Duração do Programa: 2 anos.
O reconhecimento de formação e / ou experiência prévia no sector
pode significar créditos em algumas unidades.
Location: Sidney, campus
Requisitos de Admissão:
• Requirement Inglês
Master em Gestão Hoteleira Internacional, IELTS 6.0
Pos graduacao em negocios global, IELTS 6.5
• Licenciatura reconhecida ou 3 anos ou mais de experiência em
supervisão

ANO 2

• Gestão Hoteleira e de Resorts Internacionais ou
• Gestão de Eventos Internacionais

PERÍODO

INTERNATIONAL HOTEL
MANAGEMENT

GLOBAL BUSINESS
MANAGEMENT

1& 2

AU$13,800

AU$13,800

3&4

AU$13,800

AU$13,800

5&6

Estágio Profissional
Remunerado

AU$13,800

7&8

AU$13,800

Work Integrated Learning

TOTAL AU$41,400

Custos Adicionais:
• Uniforme AU$935
(apenas para estudantes não graduados)

• Ferramentas básicas para a
profissão AU$310
(apenas para estudantes não graduados)

TOTAL AU$41,400

• E-Book AU$140-$240 por Trimestre
• Cobertura do Seguro de Saúde de
Estudante Estrangeiro AU$750-$1275
(pós-graduação-graduação, apenas estimativa)

Custo Residencial inclui quarto duplo partilhado com casa de banho privativa, três refeições por dia, acesso à internet, lavandaria e todas as outras comodidades de estudantes no campus. A residência no campus é obrigatória no 1º e
2º ano do programa de Licenciatura. Os estudantes do 3º Ano do programa de Licenciatura e os estudantes de Pós-Graduação têm a opção de alugar o seu próprio apartamento / casa ou partilhar com outros estudantes. TEQSA ** é a
agência reguladora governamental australiana reconhecida internacionalmente. *** Os Estudantes que não obtiverem 6.0 no IELTS poderão candidatar-se ao nosso Programa Intensivo de Inglês (ELP), que é organizado pelos nossos
Parceiros, Academy of English (CRICOS 02399M).

Programa de Língua Inglesa

Localizações

Requisitos de Admissão

O campus Leura está localizado em Blue Mountains, a 90 minutos
de carro de Sidney. Como um dos principais destinos turísticos da
Austrália, Blue Mountains oferece aos alunos de licenciatura um
ambiente perfeito para estudar e crescer.

• 10-30 semanas dependendo do nível de competência IELTS
• IELTS 4.5 a 5.5 (académico) ou equivalente
• Apenas disponível para os estudantes que vão frequentar
os programas académicos na Escola de Gestão Hoteleira Blue
Mountains.

PROPINAS DO PROGRAMA 2016
PROGRAMA DE
LÍNGUA INGLESA

DURAÇÃO

Para cada melhoria
IELTS 0,5

10
semanas

CUSTO DO
PROGRAMA

PROPINA
POR ESTADIA

AU$4,150

AU$2,950

Por pacote de 10 semanas. Custo final,
depende do nível de entrada.

O campus de Sidney está localizado no coração de Sidney,
mesmo junto à Câmara Municipal. Sidney é uma cidade segura
e amigável com praias incríveis, numerosos parques laterais no
porto e algumas das cozinhas mais variadas e emocionantes do
mundo.
Sidney também é um dos destinos líderes a nível mundial para
turismo e negócios, dotando os nossos estudantes com uma
gama diversificada de oportunidades de carreira na hotelaria e
no turismo. Isto permite-lhes ganhar uma valiosa experiência
durante os seus estágios na indústria e durante os seus estudos.

Como se Candidatar

Vida no Campus

Para informações sobre candidaturas e admissão, por favor,
contacte:

Os estudantes universitários vivem e estudam no campus Leura
num ambiente simulado de hotel. Isto permite-lhes um forte
vínculo dentro da comunidade internacional de estudantes
enquanto se concentram no exigente calendário de blocos de
estudo aplicados, incluindo turnos nocturnos e matinais.

Gabinete de Admissões

O campus Leura oferece uma variedade de instalações aos
estudantes, incluindo uma biblioteca altamente profissional,
uma sala de lazer com uma TV plasma, mesas de bilhar, futebol
de mesa e ténis de mesa, court de ténis / basquetebol, campo
de futebol, piscina e área de churrasco ao ar livre. Há também
a opção de três salas de jantar para os estudantes tomarem as
suas refeições.

T +61 2 9307 4600

Os estudantes do terceiro ano e os de pós-graduação frequentam
as aulas no campus de Sidney. Este dispõe de modernas
instalações de ensino num ambiente contemporâneo e
empresarial, próximo a muitas cadeias de hotéis internacionais.

PO Box A256
Sydney South,
NSW, 1235, Australia

F +61 2 9283 5092
E enquiry@bluemountains.edu.au
www.bluemountains.edu.au/apply

bluemountains.edu.au

Também está disponível alojamento recém-decorado, situado
no centro da cidade, para aluguer pelos estudantes (sujeito a
disponibilidade).

Códigos CRICOs
Torrens University Australia
CRICOS No: 03389E
Diploma of Business (International Event Management)

089924J

Master of International Hotel Management

089931K

Diploma of Business (International Hotel and Resort Management)

089927F

Graduate Certificate in Global Business Management

089935F

Associate Degree of Business (International Event Management)

089923K

Graduate Diploma in Global Business Management

089934G

Master of Global Business Management

089933G

Associate Degree of Business (International Hotel and
Resort Management)

089926G

Bachelor of Business (International Event Management)

089922M

Bachelor of Business (International Hotel and Resort Management)

089925G

Graduate Certificate in International Hotel Management

089932J
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Pathway Programs
Academy of English CRICOS Provider No: 02399M
English Language Programs (Beginner to Advanced)

066657B

