
George Brown College (GBC) е държа-
вен, напълно акредитиран колеж за 

приложни изкуства и технологии с три 
напълно оборудвани кампуси в цен-
търа на Торонто, Онтарио. Подобно на 

много други колежи в Канада, GBC е основан през 1967 г. от 
Правителството на Онтарио. През своята 40-годишна исто-
рия в сърцето на мегаполиса Торонто, George Brown College 
се превръща икономически, социален и културен център на 
града. Колежът е едно от най-големите и уважавани учебни 
заведения в Канада.

George Brown предлага голямо разнообразие от програми в 
областта на изкуството и дизайна, бизнеса, публичните услуги, 
педагогиката, технологиите и инженеринга, здравните науки, 
хотелиерството, както и специализирани програми и услуги за 
чуждестранни студенти. Колежът предлага над 66 бакалавър-

ски, 33 магистърски и 33 сертификатни програми. Освен обу-
чение в своите кампуси, George Brown е и най-голямата обра-
зователна институция за дистанционно обучение в Канада, със 
своите 12 000 студенти, учещи в над 30 различни държави. 

През 2008 г. George Brown College е включен в „Canada's Top 
100 Employers” и „Greater Toronto's Top Employers”. Според на-

правените изследвания 9 от 10 студенти намират работа вед-
нага след дипломирането си. За тази цел колежът развива парт-
ньорства с индустрията, въз основа на които предлага стажове 
и практики за учащите. В допълнение към това George Brown 
развива и стратегически отношения с правителствени агенции, 
обществени партньори, както и образователни асоциации. С 
тяхна помощ колежът предлага програми, които дават възмож-
ност на студентите да се развиват в дадено направление.

Официален представител Родина България, тел. 02/ 988 86 04

ОБщА иНфОрмАция
разположение: Торонто, Канада
Година на основаване: 1967 г.
Брой студенти: около 20 000 в 
Торонто
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: CDN $ 10 780 
- 13 750 на година (1.00 EUR = 
1.4 CDN)

Допълнително се заплаща: так-
са за кандидатстване - CDN $ 
65, настаняване - $ 400 – 600 на 
месец, материали / консумативи 
- $ 50 – 5 100 на година, сту-
дентски дейности - $114.01 на 
семестър, здравна застраховка 
- $535.50 на семестър, транс-
порт - CDN $ 99 - 107 на месец.

ние (преведена и легализирана), 
езиков сертификат. За кандида-
ти без езиков сертификат, ко-
лежът предлага подготвителни 
курсове по английски език (ESL).

НАпрАВлЕНия:
 Изкуства & Дизайн

– Дизайн
– Мода
– Сценични изкуства
 Бизнес

– Бизнес
– Финансови услуги
 Социални услуги & Начална 

педагогика
– Начална педагогика
– Социални услуги
 Конструкции & Инженеринг – 

Обща месечна издръжка: около 
CDN $ 1000

изисквания за владеене на език:
 TOEFL 550 - 580 (paper-based), 

213 - 237 (computer-based), 79 – 
93 (Internet-based)
 IELTS 6.0 – 6.5
 MELAB 80 – 85
 CAEL overall 60

Акредитация: Government of 
Ontario, England-based Institute of 
Hospitality и др.

Кандидатстване: формуляр по 
образец на университета, пла-
тена такса за кандидатстване, 
диплома за завършено образова-

технологии
– Архитектура
– Конструкционен мениджмънт 
& Търговия
– Компютърни технологии
– Механика
 Здравни науки

– Стоматологично здраве
– Здраве & Козметична медицина
– Сестрински грижи
 Хотелиерство & Готварство

– Професионално готварство
– Хотелиерство & Туристиче-
ски мениджмънт
 Програми за чуждестранни 

студенти
– English as a Second Language
 Либерални изкуства и науки
 Стажове и практики

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Diploma / Certificate CDN $ 10 780 на година

Degree CDN $ 13 750 на година

ESL (английски език) CDN $ 2227 .25 за 8 седмици

КанадаВисше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

George Brown College
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