
От своето създаването през 1967 г. до 
сега, Niagara College се утвърждава 

като един от най-предприемчивите коле-
жи в Канада. Към момента в него се обу-
чават около 8 000 редовни студенти (вкл. 

около 500 чуждестранни) и над 15 000 специалисти, избрали 
разнообразните следдипломни програми. Колежът предлага 
над 90 професионални и сертикатни програми и две бака-
лавърски програми в своите четири кампуса, намиращи се 
Южен Онтарио: Welland Campus, Niagara-on-the-Lake Campus, 
Maid of the Mist Campus (Niagara Falls), Ontario Street Satellite 
Site (St. Catharines). 

През 2008г. Niagara College известира $ 90 милиона в ре-
конструкцията на своята материална база и в изграждането 
на допълнителна съоръжения и сгради (библиотека, спортен 
център, студентски център, Здравен институт, център за тех-
нологии и др.). 

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

ОБщА иНфОрмАция
разположение: Регион Ниагара, 
Онтарио, Канада
Година на основаване: 1967 г.
Брой студенти: около 8 000 
(редовно)
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: CAD $ 10 500 
на година (1.00 EUR = 1.4 CDN)
Допълнително се заплаща: 
депозит за записване - CDN 
$250, такса за обслужване - CDN 
$250 на семестър, медицинска 
застраховка – CDN $55 на месец, 
настаняване – около CDN $ 600 
на месец.
Обща месечна издръжка: около 
CDN $ 900 – 1000 

изисквания за владеене на език:
 Бакалавърска степен: TOEFL 

500 (paper-based), 173 (computer 
based), 61 (Internet-based) with no 

ОБщи НАпрАВлЕНия (pOst-
seCONdary, CertIFICate):
 Изкуства
 Административни науки
 Бизнес и предприемачество
 Социални науки
 Компютърни науки и техно-

логии
 Строително инженерство
 Кулинарни науки
 Електротехника и електрони-

ка
 Околна среда

individual test score below 20; или 
IELTS 5.5 (No band under 5); или 
CAEL 60
 Магистърска степен: TOEFL 

550 (paper-based), 213 (computer 
based), 79 – 80 (Internet-based) 
with no individual test score below 
22; или IELTS 6.0 (No band under 
5); или CAEL 60

Акредитация: Ontario Ministry of 
Training, CCAA, ACCC, AUCC, CBIE 
и др.

Кандидатстване: формуляр по 
образец на университета, ди-
плома за завършено образование 
(преведена и легализирана), ези-
ков сертификат. За кандидати 
без езиков сертификат, колежът 
предлага подготвителни курсове 
по английски език (ESL).

 Здравни науки
 Агрономство и агро-бизнес
 Хотелиерство и туризъм
 Филологии
 Медицински науки
 Медии и дизайн
 Сигурност и отбрана и др.

БАКАлАВърСКА СТЕпЕН:
 Хотелиерство и управление 

на операциите
 Международна търговия и 

глобално развитие

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Full-time Post-Secondary, 

Graduate Certificate CAD $ 9 980 на година

БАКАлАвърсКА стеПеН CAD $10 500 на година

English as a Second Language CAD $1 990 за 8 седмици

Канада

Niagara College

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми
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