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Акредитиран от правителството на Онтарио, 
Centennial College, намиращ се в Торонто, Канада, 

е първият обществен колеж в Онтарио колеж с 14 000 
редовни студенти и 28 000 студенти – дистанционно 
обучение. В него се предлагат 425 degree, diploma 
and certificate програми, включително 90 междуна-
родно признати програми. 

Centennial College има четири кампуса в Торонто, 
Канада, всеки един от които е специализиран в съ-
ответната област, които се предлагат от осемте про-

фесионални факултети: Advancement, Business, Communications, 
Media and Design, Community and Health Studies, Engineering 
Technology and Applied Science, Hospitality, Tourism and Culture, 
Transportation and Continuing Education и Corporate Training.

Centennial College предлага пълен спектър от програ-
ми: Certificates, Diplomas, Advanced Diplomas, Post Graduate 
Certificates, Degrees и Apprenticeship програми. Centennial също 
предлага английски език за академични цели и разнообразие на 
Foundation Programs in Health, Business and Art & Design.

Centennial е известен с богатия избор на co-operative образо-
вателни програми. Тези програми дават възможност на студен-

ОБщА иНфОрмАция
разположение: Торонто, Канада
Година на основаване: 1966 г.
Брой факултети: 8
Брой студенти: 14 000 full-time, 28 
000 part-time
Език на обучение: английски език 
Такси за обучение: CDN $ 11 400 – 
14 375 на година
Допълнително се заплаща: такса 
за кандидатстване - CDN $ 100, 
настаняване – CDN $ 550 на месец, 
храна - CDN $ 200 на месец, учебни-
ци и учебни материали - CDN $ 400 

държавен, напълно акредитиран 
университет.

Кандидатстване: формуляр по 
образец на университета, диплома 
за завършено образование (пре-
ведена и легализирана), езиков 
сертификат. 

COurses – BaChelOr's degree:
 Computer and Communications 

Networking
 Software System Design
 Nursing

на семестър, здравна застраховка 
- CDN $ 615 на година, транспорт 
- CDN $ 120 на месец, непредвидени 
разходи - CDN $ 824 на година.

изисквания за владеене на език:
 Post-secondary Programs – TOEFL 

80, IELTS 6,00
 Fast-track Programs – TOEFL 92, 

IELTS 6,50
 Post-graduate Programs – TOELF 

92, IELTS 6,50

Акредитация: Centennial College е 

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

DEGREE CDN $ 16 500 на година

POST-SECONDARY CDN $ 13 000 на година

POST-GRADUATE CDN $ 13 000 на година

ENGLISH LEARNING CDN $ 5 040 на семестър

COurses – advaNCed dIplOma 
prOgrams:
 Business, Communication, Media & 

Design
 Engineering and Architecture
 Hospitality and Tourism
 Health and Nutrition

COurses – pOst graduate CertIFICate:
 International Business
 Marketing
 Strategic Management
 Project Management
 Hospitality & Toursim

тите да прилагат теоретичните 
знания и да придобият практичес-
ки професионален опит, докато 
се обучават от професионалисти 
в съответната област. В Канада се 
изисква work permit и студентите 
могат да останат легално да рабо-
тят в страната до три години след 
дипломирането си.

Centennial College е с един от 
най-високите рейтинги за Employer 
Satisfaction Rates сред колежите в 
Онтарио с 95,4%, което е с 2,3% по-
висок от средния процент за про-
винцията. Освен това, заетостта на студентите е 85%. Centennial 
е единственият колеж в Торонто, който предлага тригодишни co-
operative образователни програми.

Канада Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми
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