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Orang Tua dan Siswa yang Kami Hormati,
 
Sebuah kehormatan besar melayani para orang tua dan
siswa kami sejak 2014. Dimulai dari proyek liburan kecil
hingga kini sudah berkembang menjadi sebuah
perusahaan yang melayani ratusan siswa dan keluarga
mereka. Waktu telah berlalu, dan tujuan kami tetap sama
- memberi pelayanan yang dapat diandalkan dan kursus
bahasa Jerman yang membantu siswa kami untuk sukses.
Berkat para guru dan koordinator akademik kami, dengan
senang hati kami persembahkan hasil kinerja yang
sempurna dengan tingkat kelulusan 99% pada berbagai
ujian bahasa Jerman, seperti Goethe Zertifikat dan
TestDAF Zertifikat.
 
Tahun ini, dengan senang hati kami umumkan bahwa
kami akan bekerja sama dengan A-Levels Institute untuk
memberikan program persiapan A-level bagi siswa yang
ingin kuliah di Jerman tanpa melalui Studienkolleg. Ini
kesempatan besar bagi siswa untuk mewujudkan mimpi
mereka lulus dari universitas Jerman lebih cepat dan
lebih murah.
 
Sementara itu, kami ingin menyampaikan rasa apresiasi
dan terima kasih kami kepada semua orang yang telah
mempercayai kami untuk melayani dan mengajar mereka
sejauh ini, dan kami berharap dapat terus memberikan
pelayanan dengan kualitas yang terbaik.

PESAN DARI CEO

Dr. med. Christiane Trisnadi

 

CEO, Deutsch+ Indonesia
Alumni Universitas Hamburg, Jerman
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KENAPA JERMAN?

Tidak ada biaya kuliah untuk orang Jerman dan orang asing di universitas

negeri. Kualitas pendidikan tidak diragukan lagi, karena Jerman dikenal

sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jika kamu ingin mendapatkan

pendidikan berkualitas dengan harga terjangkau, Jerman adalah pilihan kamu.

Lulus dari universitas Jerman membuka peluang tanpa batas untuk kamu.
Jerman sangat membutuhkan pekerja terampil, dan mencari kerja di Jerman
setelah kamu lulus tidak pernah semudah ini - apa pun jurusan kamu.
Selain itu, mahasiswa asing di Jerman juga memperoleh izin bekerja selama
kuliah, jadi mendapat penghasilan sendiri sebagai mahasiswa sudah sangat
umum di Jerman. Kamu tidak hanya mendapatkan penghasilan, tapi juga
pengalaman berharga yang membantu memulai karir kamu, bahkan sebelum
lulus.

Biaya hidup di Jerman adalah salah satu terendah di Eropa, dengan diskon
besar untuk tempat tinggal dan transportasi bagi mahasiswa. Biaya hidup
rata-rata mahasiswa di Jerman adalah €700 - €1000, termasuk semuanya
seperti uang sewa, makan, asuransi, dll. Hal itu, digabungkan dengan gaji per
jam yang tinggi dan lapangan kerja yang luas, menjadi pilihan yang sangat
hemat dan mengembalikan dana kamu dengan cepat untuk pendidikan.

Pendidikan Berkualitas Terbaik dan Bebas Biaya

Prospek karir yang bagus

Biaya hidup terjangkau
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PROGRAM KAMI

KURSUS BAHASA JERMAN

PERSIAPAN UJIAN A-LEVEL

PUSAT LAYANAN SISWA

Kursus Bahasa Jerman kami dilakukan
semi-privat, dengan maksimal 6 siswa
di setiap kelas, memastikan kamu
mendapatkan perhatian yang cukup
dari guru.

Bekerja sama dengan A-Levels Institute,

Deutsch+ menawarkan layanan

persiapan ujian A-level yang disesuaikan

dengan persyaratan universitas Jerman,

sehingga kamu bisa kuliah langsung di

universitas tanpa melalui Studienkolleg.

Pakar universitas kami di Deutsch+

memberi bimbingan gratis untuk

membantu menangani semua

persyaratan yang diperlukan oleh

semua siswa kami. Namun, jika kamu

ingin semuanya diurus oleh kami, tim
kami siap melayani.
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KURSUS INTENSIF
A1-C1 A1-C1

KURSUS PERSIAPAN UJIAN
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Belajar bahasa Jerman lebih cepat dan lebih efektif di

Deutsch+. Di akhir setiap level, kami akan mempersiapkan

kamu untuk mengambil Goethe Zertifikat.

KURSUS BAHASA JERMAN

KURSUS EKSTENSIF

TESTDAF

15 jam / minggu 6 jam / minggu

KURSUS PERSIAPAN UJIAN
AUFNAHMEPRÜFUNG

1 BULAN PER LEVEL 3 BULAN PER LEVEL

setelah menyelesaikan C1 setelah menyelesaikan B2

LULUS UJI DALAM 1 BULAN LULUS UJI DALAM 1 BULAN
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SERTIFIKASI

TINGKAT LEVEL

Kepala Akademik
Peter Collatz
p.collatz@deutschplus-id.com

Tingkat Dasar Tingkat Mandiri Tingkat
Ahli



MATEMATIKA

FISIKA

PERSIAPAN
UJIAN A LEVELS

Kualifikasi Cambridge A-Level diakui dan dihargai oleh universitas
di seluruh dunia, termasuk Jerman. 450 universitas di Jerman
menerima A-level sebagai sertifikat masuk universitas tanpa
Studienkolleg, setara dengan Abitur Jerman.

KIMIA
A-LEVEL A-LEVEL

A-LEVEL

PERSIAPAN MATA PELAJARAN KHUSUS UNTUK KE JERMAN:

100 JAM PERSIAPAN UJIAN 100 JAM PERSIAPAN UJIAN

INGGRIS
AS-LEVEL

100 JAM PERSIAPAN UJIAN BANTUAN BELAJAR MANDIRI

BEKERJA SAMA DENGAN
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BIMBINGAN BEBAS BIAYA
UNTUK SEMUA SISWA KAMI

KONSULTASI PERSYARATAN UNIVERSITAS &
JURUSAN DENGAN PAKAR UNIVERSITAS KAMI

BIMBINGAN PENDAFTARAN KULIAH

BIMBINGAN MENULIS CV & SURAT MOTIVASI
BESERTA TERJEMAHAN

BIMBINGAN PEMBUKAAN REKENING BANK
JERMAN

BIMBINGAN PROSES APLIKASI VISA
TERMASUK PERSIAPAN WAWANCARA VISA

BIMBINGAN PENCARIAN AKOMODASI
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Universitas / Studienkolleg
Layanan Pendaftaran

Layanan
Pembuatan Visa

Layanan
Pencarian Akomodasi

Layanan
Pencarian Pekerjaan

LAYANAN SISWA BERBAYAR

Jika kamu ingin semuanya diurus oleh kami,
tim kami siap melayani

Layanan Pembukaan
Rekening Bank Jerman

BIMBINGAN
BEBAS BIAYA

LAYANAN SISWA
BERBAYAR

Dapatkan bimbingan dan
konsultasi gratis semua topik

terdaftar, sambil
melakukannya secara

mandiri

Deutsch+ yang akan
mengurus semuanya untuk
siswa sebagai paket lengkap,
tanpa khawatir apa pun lagi

Layanan Pendamping
di Jerman
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FASILITAS SEKOLAH

AKOMODASI
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Sejak 2014, semua sekolah ini telah mempercayai kami sebagai sumber
informasi yang akurat untuk semua siswa mereka yang ingin kuliah di
Jerman. Sejak itu, ratusan siswa telah mendapat banyak manfaat dari

layanan kami dan sukses mewujudkan mimpi mereka di Jerman.

TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAANNYA
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PT Deutindo Sarana Sukses
Jl. Anggrek Nelimurni Blok B75
Kontak : (0818) 998 118
E-mail : info@deutschplus-id.com
Website : www. deutschplus-id.com
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