Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Канада

Algonquin College –
Your goals, your career, your college!

A

lgonquin College of Applied
Arts and Technology е финансиран от държавата колеж,
разположен в Отава, Онтарио. Колежът разполага с бази в
National Capital Region, както и в Източен Онтарио и в Западен Квебек. Колежът има три кампуса: главен корпус в Западна Отава, два второстепенни кампуси съответно в Пърт
и Пемброук, Онтарио. Отава предлага перфектен баланс
между градски живот и естествената природа, със стотици
километри велосипедни и пешеходни пътеки. С население
от над един милион, градът разполага с всички удобства,
които предоставят големите градове. Двата второстепенни
кампуса са разположени в долината на Отава, в близост до
Ottawa River.
Algonquin College има над 40-годишна история, като към
момента колежът е един от най-големите публични висши
учебни заведения в
Онтарио. Университетът предлага богато разнообразие
от програми, чиито
брой възлиза на
140 бакалавърски и
магистърски специалности.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

$11 525 – $14 000 CAD (на година)

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

$11 525 – $14 000 CAD (на година)

Официален представител Родина България, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: Отава-Онтарио,
Пемброук-Онтарио, Пърт-Онтарио
Година на основаване: 1967 г.
Брой факултети: 12
Брой студенти: 16 000 full-time
+ 39 956 continuing education
Език на обучение: английски език

Такси на обучение: $11 525 – $14
000 CAD в зависимост от специалността
Допълнително се заплаща:
такса за кандидатстване – $150
CAD, приблизителни разходи за
година – $9 000 – $11 000 CAD.
Месечна издръжка: около $1 000
CAD (1.00 EUR = 1.4 CAD)
Изисквания за владеене на език:
IELTS 6.5
TOEFL 237 CBT
TOEFL 88 iBT
CAEL 70
Акредитация: Canadian Colleges
Athletic Association, Association
of Canadian Community Colleges,
Association of Universities and

Colleges of Canada, Canadian
Bureau for International Education.
Кандидатстване: необходимо
е следните документи да бъдат изпратени до 1 февруари
(стартиране от септември)
и до 1 октомври (стартиране
от януари): диплома за завършено образование (преведена
и легализирана), сертификат
за владеене на английски език,
попълнени формуляри по образец
на университета, копие на паспорта. Ако нямате сертификати
по английски език, можете да го
вземете чрез езиковите курсове
към университета.
Направления – бакалавърска

и магистърска степен:
Бизнес администрация - Материали и управление на операции
Бизнес администрация – Международен бизнес
Предприемачество и бизнес
Бизнес анализи и интелигентни системи
Компютърни технологии (инженеринг) – компютърни науки
Компютърно програмиране
Компютърни системи
Софтуер и интернет,
Wireless/Mobility
Телекомуникации (инженеринг)
Механика
Интериорен дизайн
Реклама
Спортен мениджмънт и мн. др.
59

