
A NAIT education creates opportunities!
Northern Alberta Institute of Techno logy 

(NAIT) е едно от най-големите висши поли-
технически учебни заведения в Канада, 
което предлага приложни бакалавърски 
и професионални програми, техническо 
обучение в малки групи с висококвалифи-
цирани преподаватели,над 200 програми, 

вкл. и езикови курсове за всички кандидатстващи без езико-
ви сертификати. Освен това Институтът предлага над 1400 
програми за продължаващо обучение (Continuing Education 
courses), високо качество на студентския живот и всички ре-
сурси и услуги, необходими за постигане на отлична подго-
товка. NAIT разполага с технологии и оборудване, които по-
настоящем се използват в промишления сектор и индустри-
ята, благодарение на което студентите завършват със знания 

и умения, които работодателите търсят.
NAIT е най-големият институт в Канада по отношение на 

професионалното обучение и практика. За това говорят и из-
следванията - според 98% от работодателите, наели дипло-
мирани висшисти от NAIT, потвърждават, че отново биха го 
направили, а 9 от 10 завършили успяват да се реализират още 
преди да са завършили. В момента NAIT обучава над 84 000 
студенти в над 250 програми. 

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

ОБщА иНфОрмАция
разположение: Едмънтън, Албер-
та, Канада
Година на основаване: 1962 г.
Брой студенти: около 84 300
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: CAD $11 900 
– $13 000 на година (1.00 EUR = 
1.4 CDN)
Допълнително се заплаща: 
такса за кандидатстване - CDN 
$100, депозит за записване - CDN 
$250, учебници и учебни мате-
риали – CDN $1 000 на година, 
настаняване – около CDN $ 400 
– 600 на месец.
Обща месечна издръжка: около 
CDN $ 800

изисквания за владеене на език:
 TOEFL 550 (paper-based), 80 

(Internet-based) with no individual 
test score below 20

технологии
 Приложно банково дело и Биз-

нес
 Авиационен инженеринг и 

технологии
 Приложна Бизнес админи-

страция (счетоводство, финан-
си)
 Приложни информационни сис-

теми и технологии
 Бизнес администрация (сче-

товодство, финанси, управление 
на човешките ресурси)
 Бизнес администрация (ме-

ниджмънт, маркетинг)
 Биологични науки и техноло-

гии
 Химия – инженеринг и техно-

логии
 Химични технологии
 Строителен инженеринг
 Компютърен инженеринг
 Компютърни мрежи и системи

 IELTS overall score of 6.5 with 
no band less than 5.0. 
 CAEL score of 70
 MELAB score of 85

Акредитация: ACCC, CCAA, 
AACTI, Alberta Colleges Athletics 
Conference, CBIE, CUP и др.

Кандидатстване: формуляр по 
образец на университета, пла-
тена такса за кандидатстване, 
диплома за завършено образова-
ние (преведена и легализирана), 
езиков сертификат. За кандида-
ти без езиков сертификат, ко-
лежът предлага подготвителни 
курсове по английски език (ESL).

НАпрАВлЕНия (прОГрАми –
dIplOma / CertIFICate / 
degree) Full-tIme:
 Алтернативни енергийни 

 Зъботехника
 Електротехника и техноло-

гии
 Хотелиерство
 Дизайн (интериорен
 Машиностроене и технологии
 Нанотехнологии и системи
 Фотографски технологии
 Телекомуникации и техноло-

гии
 Безжични системи и техноло-

гии и мн. др.

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Certifi cates / diplomas / applied degrees / 

degrees / Continuing Education CAD $11 900 – $13 000 на година

КанадаВисше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Northern Alberta Institute of Technology (NAIT)

65





