
St. Lawrence College (SLC) е колеж 
по приложни изкуства и техноло-

гии, който разполага с три кампуса в 
средни по големина градове в източ-
ната част на Онтарио, а именно Брок-

вил (Brockville - 1970), Корнуол (Cornwall - 1968) и Kingston (ос-
нован - 1969). Учебното заведение осигурява на студентите си 
образование, което не само дава резултати, но и им помага 
да изградят по-добри контакти в обществото, посредством 
натрупания академичен опит от 1967 г. до сега. 

Това, което отличава SLC е способността на колежа да пред-
ложи образование на световно ниво, далеч от негативите на 
големите градове. Затова и възприетата философия е да се 
поставят в центъра на цялата организация интересите на сту-
дентите. В St. Lawrence College учащите имат пълна подкрепа 
от страна на преподавателите и от административния персо-

нал, използват най-съвре-
менно оборудване (включи-
телно и базите за настанява-
не) и получават голямо раз-
нообразие от допълнителни 
услуги. В резултат на тези усилия идва и цялостното одобре-
ние и оценка на колежа по отношение на създадената атмос-

фера, качество на обуче-
ние, постиганите акаде-
мични постижения, кои-
то са сред най-високите 
за държавните колежи в 
Онтарио и доказателство 
за способността на SLC 
постоянно да надхвърля 
очакванията на всички.

www.stlawrencecollege.ca

ОБщА иНфОрмАция
разположение: Кингстън, Брок-
вил и Корнуол, Онтарио, Канада
Година на основаване: 1967 г.
Брой студенти: около 26 000
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: CAD $ 11 305 
– 14 450 на година (1.00 EUR = 
1.4 CDN)
Допълнително се заплаща: так-
са за кандидатстване - CDN $95, 
депозит за записване - CDN $ 
250, такса за обслужване - CDN $ 
1173 - 1190 на година, настанява-
не – около CDN $ 5 400 на година, 
храна – CDN $ 750 на семестър.
Обща месечна издръжка: около 
CDN $ 800 – 1000 

без езиков сертификат, колежът 
предлага подготвителни курсове 
по английски език (ESL).

ОБщи НАпрАВлЕНия:
 Общи изкуства и наука
 Журналистика
 Музика и дигитални медии
 Изобразително изкуство
 Реклама
 Реклама – интегрирани мар-

кетингови комуникации
 Бизнес администрация
 Бизнес (счетоводство, чо-

вешки ресурси, маркетинг)
 Търговия и мърчандайзинг
 Поведенческа психология
 Начална педагогика

изисквания за владеене на език:
 TOEFL 550 (paper-based), 213 

(computer-based), 79 (Internet-
based)
 IELTS overall score of 6.0 with 

no band less than 5.5. 
 CAEL score of 60
 STEP/EIKEN Pre-1
 MELAB score of 80

Акредитация: Ontario Ministry of 
Training и др.

Кандидатстване: формуляр по 
образец на университета, ди-
плома за завършено образование 
(преведена и легализирана), ези-
ков сертификат. За кандидати 

 Строителен инженеринг
 Компютърни мрежи и техни-

ческа поддръжка
 Програмиране
 Енергийни системи и техно-

логии
 Автоматика и контрол
 Графичен дизайн
 Сестрински грижи
 Биотехнологии
 Здравен мениджмънт
 Хотелиерство и туристиче-

ски мениджмънт
 Хотелиерство – Хотел & Рес-

торант
 Кулинарен мениджмънт
 Електротехника и др.

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Full-time Post-Secondary, 

Graduate Certificate
CAD $ 11 305 – 14 300 на година, 

в зависимост от програмата
БАКАлАвърсКА стеПеН CAD $ 14 455 на година

Канада

St. Lawrence College

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

69





