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Prečo študovať práve v Kanade?

Náklady na štúdium

Kanaďania veria, že kvalitné vzdelávanie je najväčšou devízou prosperujúcej
spoločnosti a kanadská vláda investuje do vzdelania druhú najväčšiu časť
svojho rozpočtu v porovnaní s krajinami G8. Kanadskí študenti sa pravidelne
umiestňujú na najvyšších priečkach vo výsledkoch medzinárodných
porovnávacích testov PISA krajín OECD. Medzi výhody, ktoré Kanada
zahraničným študentom ponúka, patria nízke náklady na štúdium a živobytie.
Študijné poplatky v Kanade patria v porovnaní s ostatnými anglicky
hovoriacimi krajinami ako sú USA, Austrália alebo Veľká Británia medzi
najnižšie. Kvôli štúdiu pricestuje každoročne do Kanady viac ako 130 000
zahraničných študentov. Informácie o kanadskom vzdelávacom systéme a
ďalšie užitočné odkazy nájdete na www.studycanada.ca..

Výška školného sa líši závislosti na škole aj na provincii, v ktorej chcete
študovať. K týmto poplatkom je treba pripočítať náklady na živobytie
(ubytovanie, stravovanie, knihy, vreckové atď.). Priemerné náklady na
ubytovanie v internáte sú 3 000 – 7 500 CAD na školský rok, spoločný
prenájom bytu vychádza približne na 250 – 700 CAD mesačne. Celkové
náklady (vrátane školného a nákladov na ubytovanie) je možné vyčísliť na 15
www.edu-canada.gc.ca
000 až 25 000 CAD ročne.

Jazykové školy
Vďaka tradícii dvojjazyčnosti vyvinuli kanadské školy jeden z
najvyhľadávanejších jazykových programov francúzštiny aj angličtiny na
svete. Medzinárodní študenti si tak môžu vyberať z nepreberného 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, hojne rozšírený a
vyhľadávaný). Všetky tieto inštitúcie prijímajú študentov v priebehu celého
roka a na rôznu dĺžku štúdia. Ak sa rozhodnete študovať jazyky v Kanade,
vopred si vyberte provinciu a mesto, kde by ste chceli kurzy absolvovať.
Nasledujúce stránky odkazujú na tri najväčšie kanadské organizácie združujúce
súkromné a verejné jazykové školy, ktoré spĺňajú predpísané štandardy a
kvalitu vyučovania: www.langcanada.ca, www.languagescanada.ca,
www.capls.ca.

Štúdium na univerzite
Aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť, ktorý
konkrétny študijný program na kanadských
inštitúciách si zvoliť, pozrite sa v prvom rade
na internet. Vynikajúcim zdrojom informácií
o kanadských univerzitách vrátane prepojenia
na webové stránky všetkých kanadských
univerzít je vládny portál, kde pomocou
niekoľkých interaktívnych krokov môžete nájsť školu i odbor
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zodpovedajúci vašim požiadavkám.

Dištančné štúdium
Vďaka historickej aj geografickej špecifickosti Kanady patrí kanadské
internetové a diaľkové štúdium ku svetovej špičke. Veľká väčšina
kanadských univerzít ponúka niektoré zo svojich kurzov diaľkovou
formou. Pod označením Kanadská virtuálna univerzita sa skrýva skupina
kanadských vysokých škôl, ktoré ponúkajú viac ako 300 diplomov a
certifikátov a 2 500 diaľkových kurzov. V roku 2007 ich služby využilo
viac ako 100 000 študentov.
www.cvu-uvc.ca

Platnosť zahraničných diplomov
Každá kanadská škola si určuje svoje vlastné požiadavky prijatia na
štúdium. Pre informáciu, ak vaše doterajšie vzdelanie spĺňa požiadavky
predpísané kanadskou školou, musíte kontaktovať prijímaciu kanceláriu
vybranej kanadskej školy. Ak chcete získať všeobecnú informáciu, ako
bude vaše dosiahnuté medzinárodné vzdelanie v Kanade ohodnotené,
obráťte sa na niektorú z kancelárií posudzujúcich zahraničné diplomy.
Táto služba je za poplatok a má čisto informatívny a nezáväzný charakter,
takže univerzity nie sú povinné sa tým riadiť. Kontakty na jednotlivé
provinciálne kancelárie sú k dispozícii na www.cicic.ca

Vízové požiadavky pre študentov
Ak sa rozhodnete študovať v Kanade dlhšie ako 6 mesiacov, musíte získať
pred odchodom študentské oprávnenie na vízovom oddelení Veľvyslanectva
Kanady vo Viedni. Potrebné informácie o náležitostiach žiadosti, vrátane
formulára,
nájdete
na
internetových
stránkach
http://geo.international.gc.ca/canada-europa/austria/services/study_permitsen.asp. Ak budete prijatí na štúdium v provincii Québec, musíte pred podaním
žiadosti vo Viedni získať tzv. CAQ (Quebec Application Certificate), ktorý
vydáva québecké riaditeľstvo pre dočasnú imigráciu (Direction de
l'immigration temporaire) v Montreale. Podrobnosti o formalitách spojených so
žiadosťou o CAQ získate na stránkach www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/demandeadmission/index.html. Zahraniční študenti, ktorí sa rozhodnú predĺžiť si svoje
štúdium, sa musia prihlásiť najmenej 2 mesiace pred uplynutím obdobia
platnosti ich súčasného študentského oprávnenia v kanadskom imigračnom
www.cic.gc.ca
centre vo Vegreville v Alberte.

Štipendiá pre medzinárodných študentov
Na federálnej úrovni je pre slovenských študentov alebo absolventov
dostupná len veľmi malá finančná pomoc. Každá univerzita ale ponúka
vlastné individuálne alebo provinciálne štipendiá. Veľmi dobrý prehľad o
dostupných štipendiách pre medzinárodných študentov je k dispozícii na
www.studycanada.ca/australia/scholarships_schools.htm. Jedným z
najštedrejších darcov je provinciálna vláda Ontária, ktorá ponúka 60 miest
vynikajúcim zahraničným študentom (http://osap.gov.on.ca). Okrem toho
súkromné nadácie vypisujú štipendiá pre nadaných študentov –
odporúčame
sledovať
stránky
programu
J.
Sauvé
a
nadácie
P.
E.
Trudeaua
(www.sauvescholars.org)
(www.trudeaufoundation.ca). V prírodovedných a inžinierskych odboroch
sú pre postdoktorandov k dispozícii dva typy štipendií (www.nserc.ca,
www.nrc.ca). V oblasti kanadských štúdií môžu zahraniční doktorandi
žiadať o pobytové výskumné štipendiá (www.iccs-ciec.ca). A v
neposlednom rade odporúčame sledovať Kanadskú mozaiku, kde
pravidelne informujeme o novo vypisovaných štipendiách.

Práca pre medzinárodných študentov
Bez pracovného povolenia môžu medzinárodní študenti pracovať iba v
rámci školského areálu (tzv. work on-campus). Zahraniční študenti
denného štúdia niektorej z autorizovaných pomaturitných škôl, hlavne v
provinciách Québec, Manitoba a Nový Brunšvik, môžu počas štúdia
požiadať o pracovné povolenie na zamestnanie aj mimo areál školy (tzv.
off-campus work permit). Tento typ pracovného povolenia ale neplatí pre
študijné pobyty kratšie ako 6 mesiacov. Študenti, ktorí promovali na
niektorej z verejne financovaných pomaturitných škôl v metropolitných
mestách Vancouver, Montreal a Toronto s ponukou práce vo vlastnom
študijnom odbore, môžu získať ročné pracovné povolenie (tzv. postgraduation employment). Prehľad o všetkých podmienkach pre
pracujúcich
študentov
je
k
dispozícii
na
www.cic.gc.ca/english/study/work-opps.html.

