Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Канада

Kwantlen Polytechnic University
K

wantlen е Политехническият университет на Британска Колумбия, Канада. Създаден от Правителството на Британска Колумбия през 1981г.,
Kwantlen Polytechnic University в момента разполага с четири
кампуса, разположени в района на Metro Vancouver region в
Британска Колумбия – Съри (Surrey), Ричмънт (Richmond), Лангли (Langley) и Кловърдейл (Cloverdale). Университетът предлага бакалавърска степен на обучение, както и степените
diplomas, certificates and citations по над 120 програми. Всяка
година над 17 500 студенти се записват в Kwantlen.
Като лидер в иновативното и интердисциплинарно обучение, университетът предлага на всички учащи, независимо от
тяхното образование и подготовка, възможност да постигнат
максимални академични резултати. Разнообразните програми предоставят научноизследователско обучение и
разширено академично образование. Основната цел е
да се постигне лично и професионално развитие в конкретна област, като по този
начин Kwantlen подкрепя
общественото развитие, индустрията и пазара. Това е и поетият ангажимент към обществото.
ПРОГРАМИ
Diploma / Certificate / Degree
(бакалавърска степен)

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
CDN $ 13 500 на година (30 кредита)
или CDN $ 450/кредит

www.kwantlen.ca
Обща информация
Разположение: Съри, Британска
Колумбия, Канада
Година на основаване: 1981 г.
Брой студенти: около 17 500
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: CDN $ 13 500
на година (1.00 EUR = 1.4 CDN)
Допълнително се заплаща:
такса за кандидатстване - CDN
$ 120, такса за библиотека, оборудване и студентски живот - $
450 на семестър, здравен план $ 185 на година, учебници и учебни материали - $ 1 200 на година, настаняване и храна - $ 1000
на месец, здравна застраховка
- $ 648 на година, транспорт –
около CDN $ 200 на месец.
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Обща месечна издръжка: около
CDN $ 800 - 1000
Изисквания за владеене на език:
TOEFL 550 (paper-based), 213
(computer test), 80 (Internet-based)
IELTS 6.0
Акредитация: Ministry of
Advanced Education and Labour
Market Development, British
Columbia, CIDA, ACBSP, CASN,
AUCC, ACCC, ACU, CBIE, CUP и др.
Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, платена такса за кандидатстване,
диплома за завършено образование (преведена и легализирана),

езиков сертификат. За кандидати без езиков сертификат, колежът предлага подготвителни
курсове по английски език (ESL).
Направления (програми –
Diploma / Certificate /
Degree):
Счетоводство
Антропология
Изкуства
Биология
Химия
Бизнес администрация
Бизнес мениджмънт
Бизнес
Криминология
Дизайн
Икономика

Инженеринг
Околна среда
Мода
Филологии (модерни езици)
География
История
Човешки ресурси
Информационни технологии
Журналистика
Лингвистика
Маркетинг
Музика
Сестрински грижи
Философия
Физика
Политически науки
Психология
Връзки с обществеността
Социология и много други

