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1. septembra

4. zvláštne vydanie Kanadskej mozaiky na tému:
ŠTÚDIUM V KANADE
Prečo študovať v Kanade
Kanada prijíma ročne viac ako 150 000 zahraničných študentov a od
roku 1994 ich počet vzrástol o viac než 100%. Jednou z výhod, ktoré
Kanada zahraničným študentom ponúka, sú nízke náklady na štúdium a
živobytie (viď tabuľka na druhej strane). Poplatky za štúdium v Kanade
patria v porovnaní s ostatnými anglicky hovoriacimi krajinami, ako sú
USA, Austrália či Veľká Británia, medzi najnižšie. Zahraniční študenti
so študentským oprávnením, ktorí sú zapísaní minimálne na jednoročné
štúdium na verejných školách pomaturitného stupňa, majú tiež možnosť
požiadať o pracovné povolenie a získať tak praktické skúsenosti na
kanadskom trhu práce. Podľa nového sa toto povolenie vzťahuje aj na
zamestnanie mimo areál školy. Po dokončení štúdia a získaní diplomu
môžu zahraniční študenti naviac zostať pracovať v Kanade až dva roky
(toto oprávnenie zatiaľ neplatí v niektorých mestách). www.cic.gc.ca

Jazykové školy
Vďaka tradícii dvojjazyčnosti vyvinuli kanadské školy jeden z
najvyhľadávanejších jazykových programov francúzštiny a angličtiny na
svete. Medzinárodní študenti si tak môžu vyberať z veľkého množstva
všeobecných a obchodne zameraných jazykových kurzov, alebo môžu
získať certifikát učiteľov týchto jazykov. Jazykové kurzy ponúkajú okrem
súkromných jazykových škôl aj všetky univerzity a colleges (druh
pomaturitných vzdelávacích inštitúcií, v Kanade veľmi rozšírený a
vyhľadávaný). Všetky tieto inštitúcie prijímajú študentov v priebehu celého
roka a na rôznu dĺžku štúdia. Ak sa rozhodnete študovať jazyky v Kanade,
dopredu si vyberte provinciu a mesto, kde chcete kurzy absolvovať. Na
nasledujúcich stránkach nájdete ďalšie potrebné informácie:
www.c-l-c.ca - Kanadská jazyková rada - združuje verejné a súkromné
jazykové inštitúcie (vrátane vysokých škôl a colleges) a garantuje, že jej
členovia dodržujú predpísané pravidlá a kvalitu výuky. Jej stránky
poskytujú prehľad škôl a kontaktov po celej Kanade.
www.capls.co - Kanadská asociácia súkromných jazykových škôl združuje viac než 72 jazykových škôl.

Štúdium na univerzite
● Výber univerzity a študijného odboru
Aby ste sa mohli lepšie zorientovať a rozhodnúť, ktorý konkrétny študijný
program na kanadských inštitúciách vybrať, pozrite sa v prvom rade na
internet. Veľmi dobrým zdrojom informácií o kanadských univerzitách a
prepojenia na webové stránky všetkých kanadských univerzít je Asociácia
colleges a univerzít Kanady (www.aucc.ca). Na týchto stránkach nájdete
vyhľadávače škôl podľa provincií, jednotlivých odborov aj stupňa štúdia
(bakalárske, magisterské, doktorské).
● Prijatie na univerzitu
Každá univerzita si určuje svoje vlastné požiadavky na prijatie a
posudzuje kvalifikáciu svojich uchádzačov individuálne, teda sama
uznáva zahraničné diplomy. Ak potrebujete všeobecné informácie o
uznávaní diplomov, kontaktujte Kanadské informačné centrum pre
zahraničné doklady (www.cicic.ca), jeho úloha je však len poradenská a
kanadské univerzity nie sú povinné sa jeho názorom riadiť. Keď sa
rozhodnete pre konkrétnu školu a študijný odbor, mali by ste
kontaktovať zahraničné oddelenie univerzity, o ktorú máte záujem,
informovať sa o podmienkach prijatia a požiadať o zaslanie prihlášky.
Ak podávate prihlášku na univerzitu v Ontáriu, registračné formuláre sa
posielajú do Centra pre uchádzačov o prijatie na univerzitu v Ontáriu
(www.ouac.on.ca). V prípade Britskej Kolumbie slúži pre tento účel

Služba pre uchádzačov o pomaturitné štúdium v Britskej Kolumbii
(www.bccie.bc.ca). K prijatiu na quebeckú univerzitu musíte získať tzv.
Quebecký certifikát o prijatí (Certificat d´acceptation du Québec) v cene
100 kanadských dolárov (CAD). Ten sa ale vybavuje až po splnení
požiadaviek kanadskej federálnej vlády pre odchod do Kanady. Ako
súčasť prijímacieho pohovoru môže univerzita požadovať overené kópie
vysvedčení zo strednej školy a úradné výpisy o doterajšom
pomaturitnom štúdiu. K oficiálnemu overeniu diplomov, alebo tiež
legalizácii dokladov, je potrebné získať potvrdenie Ministerstva školstva,
mládeže a telovýchovy SR, Ministerstva zahraničných vecí SR a
nakoniec Veľvyslanectva Kanady v ČR.
● Náklady na štúdium
Výška školného sa líši v závislosti od školy aj provincie, v ktorej chcete
študovať, pohybuje sa v rozmedzí od 5 000 do 15 000 CAD. K týmto
poplatkom treba pripočítať náklady na živobytie (ubytovanie,
stravovanie, knihy, vreckové atď.). Priemerné náklady na ubytovanie na
internáte sú 3000 - 7 500 CAD na školský rok. Celkové náklady (vrátane
školného a nákladov na ubytovanie) možno vyčísliť na 15 000 až 25 000
CAD na jeden školský rok.
● Štipendiá
Na federálnej úrovni je pre zahraničných študentov alebo absolventov
dostupná len veľmi malá finančná pomoc. Každá univerzita však
ponúka individuálne alebo provinčné štipendiá. Najvhodnejšie je
obrátiť sa na kanceláriu pre finančnú pomoc na univerzite, ktorú chcete
navštevovať. Informácie o ďalších podporách nájdete na týchto
webových stránkach: osap.gov.on.ca/eng/not_secure/ogs.htm,
www.scholarshipscanada.com, www.scholarships-bourses-ca.org,
www.canlearn.ca/financing, www.nsers.ca, studentawards.com,
www.sshrc.ca.

Ďalšie požiadavky
● Vízové povinnosti
Po prijatí na akýkoľvek študijný program v Kanade, by ste mali
požiadať o študentské oprávnenie na vízovom oddelení Kanadského
veľvyslanectva vo Viedni (vienn-visa@international.gc.ca). Potrebné
informácie k žiadosti, vrátane formulára, nájdete na internetových
stránkach Kanadského veľvyslanectva v Prahe (www.ocanada.sk). Ak
budete v Kanade študovať menej ako 6 mesiacov, študentské oprávnenie
nepotrebujete a bude vám stačiť len turistické vízum. Ďalšie informácie
nájdete na stránkach Kanadského ministerstva pre občianstvo a
imigráciu (www.cic.gc.ca).
● Jazykové požiadavky
Žiadatelia o štúdium na vyšších a vysokých školách musia ovládať
aspoň jeden z dvoch kanadských oficiálnych jazykov. Jazykové
požiadavky si určuje každá škola sama. V angličtine sa najčastejšie
vyžaduje doklad o dostatočnej vedomosti anglického jazyka vo forme
uspokojivého výsledku najmenej 550-600 bodov v teste TOEFL
(www.ets.org/toefl). Frankofónne univerzity hodnotia jazykovú úroveň
uchádzačov o štúdium individuálne.
● Zdravotné poistenie
Provincie Alberta, Britská Kolumbia a Saskatchewan poisťujú
zahraničných študentov v rámci zdravotného poistenia svojich provincií.
Všetky ostatné provincie vyžadujú, aby zahraniční študenti mali vlastné
súkromné zdravotné poistenie, platné po celú dobu ich pobytu v Kanade.

Užitočné odkazy
www.studycanada.ca, www.youthonthemove.gc.ca
www.destineducation.ca , www.cmec.ca

Školné a životné náklady pre zahraničných študentov na jeden školský rok (2002)
v kanadských dolároch (pozn. 1 CAD ~ 26,5 SKK)
Priemerná výška
Celkové náklady
Krajina
Priemerná výška
životných nákladov
školného
(bakalársky stupeň)
Kanada
8 264
10 577
18 841
Veľká Británia
18 257
13 788
30 045
USA (verejné školy)
16 372
13 753
30 125
USA (súkromné školy) 28 687
14 764
43 451
Austrália
11 929
9 488
21 417
Francúzsko
Minimálne
14 874
15 472
(verejné školy)
Zdroj: Association for Universitites and Colleges of Canada

Školné pre zahraničných študentov podľa provincií (2005 - 2006)
Humanitné a prírodovedné odbory v Kanade
v kanadských dolároch (pozn. 1 CAD ~ 26,5 SKK)
Provincia
Bakalárske štúdium Magisterské štúdium
Newfoundland
7 980
1 896 - 3 549
Ostrov Princa Eduarda
7 960
2 400 - 3 600
Nové Škótsko
7 520 - 13 292
4 610 - 18 800
Nový Brunšvik
7 473 - 11 620
6 060 - 9 461
Québec
9 768 - 11 085
8 808 - 20 000
Ontário
6 900 - 16 244
5 432 - 34 554
Manitoba
5 004 - 7 470
3 759 - 4 600
Saskatchewan
8 151 - 11 482
1 630 - 5 313
Alberta
7 684 - 11 665
5 500 - 19 200
Britská Kolumbia
4 462 - 16 533
2 498 - 45 000
Zdroj: www. studycanada.ca
Ďalšie informácie týkajúce sa štúdia v Kanade vám podá Magdalena Fiřtová
z Kanadského veľvyslanectva v Prahe na telefónnom čísle 00420 272 101 825 alebo na emailovej adrese magdalena.firtova@international.gc.ca.

