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Канада

Seneca College предлага повече 
от висше образование. Със сво-

ите 8 кампуси в очарователния То-
ронто, Сенека дава на своите студенти практически ползи от 
осъществените партньорства със световни индустриални ли-
дери, познания в областта на най-новите тенденции за ком-
пютърните технологии, разнообразие от програми – редов-
но и дистанционно обучение, както и разнообразни опции за 
продължаващо професионално образование. Образованието 
трябва да бъде поднесено гъвкаво и достъпно, поради което 
Сенека използва различни методи на обучение – от редовни 
лекции и онлайн обучение до практики, свързани с прилож-
ни изкуства, бизнес, финансови услуги и технологии.

Seneca College е най-голямата следучилищна институция в 

Канада с над 100 000 обуче-
ни специалисти в 3-годиш-
ните бакалавърски и в ед-
ногодишните магистърски 
програми. Колежът развива 
своята дейност и в между-
народен план, чрез привли-
чането на много чуждес-
транни студенти. Повече 
от 2 000 студенти от над 75 
държави имат възможността да се обучават и развиват в То-
ронто. Градът е четвъртият по големина в Северна Америка, 
най-мултикултурният град в света, който е класиран от ООН 
като топ-град за живеене и работа.

Seneca college предлага модерна среда на обучение с ви-
сококвалифицирани преподаватели. Предлагат се над 140 

програми (Diploma, Degree, 
and Post Graduate programs), 
както и редица възможности 
за придобиване на практи-
чески опит чрез т. нар. co-op 
work (работа извън колежа 
при непълно работно време, 
в частни компании).

Seneca College

ОБщА иНфОрмАция
разположение: гр. Торонто, об-
ласт Онтарио, Канада
Година на основаване: 1967 г.
Брой факултети: 6
Брой студенти: 20 000
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: CAD $ 11 000 
на година (1.00 EUR = 1.4 CAD)
Допълнително се заплаща: 
такса за кандидатстване - CAD 
$ 65, настаняване - CAD $ 450 - 
750 на месец, учебници - CAD $ 
250 – 500, транспорт - CAD $ 87 
на месец.
месечна издръжка: около CAD 
$ 1000

изисквания за владеене на език:
 TOEFL 570 / 82

гистърски програми се изисква 
портфолио и резюме, мотиваци-
онно есе.

НАпрАВлЕНия – БАКАлАВърСКА 
СТЕпЕН:
 Авиация
 Администрация
 Информатика и сигурност
 Технологии в управлението
 Реклама

 IELTS 6.0
 CAEL 60

Акредитация: Ontario Ministry of 
Training, Colleges and Universities; 
CTAB Accreditation; CIM Program 
Accreditation; Aviation Accreditation 
Board International (AABI) и др.

Кандидатстване: диплома за за-
вършено образование (преведена 
и легализирана), сертификат за 
владеене на английски език (не 
е задължително), формуляр по 
образец на университета, пла-
тена такса за кандидатстване. 
Ако нямате сертификат за 
английски език, можете да го 
вземете чрез езиковите курсове 
към университета. За някои ма-

 Счетоводство
 Управление на човешките 

ресурси
 Екология
 Здравни науки
 Публична администрация и др.

НАпрАВлЕНия – мАГиСТърСКА 
СТЕпЕН:
 Администрация
 Актьорско майсторство
 Биотехнологии
 Графичен дизайн
 Журналистика
 Икономика
 Инженерство и компютри
 Мениджмънт
 Педагогика
 Правни науки
 Фармация и др.

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАлАвърсКА стеПеН CAD $ 11 000 на година

МАгистърсКА стеПеН CAD $ 11 400 на година

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми
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