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Štúdium v Kanade
Pre o študova práve v Kanade?

Kanada ponúka špi kovú úrove vyu ovania v angli tine a francúzštine
v krásnom prostredí a kanadské akademické diplomy
sú uznávané a oce ované po celom svete. Každý rok
využije možnos" študova" v Kanade vyše 200 000
zahrani ných študentov. Tí môžu v Kanade získa" aj
cenné pracovné skúsenosti v rámci pracovného
povolenia k štúdiu (krátkodobé štúdium a prácu možno kombinova" aj v
rámci programu Zažite Kanadu). Školné pre zahrani ných študentov ako aj
životné náklady v Kanade patria medzi najnižšie v rámci porovnate-ných
krajín. Základné a stredné školy ponúkajú zahrani ným študentom špeciálne
programy s vyu ovaním angli tiny a francúzštiny a mnohé z nich ponúkajú
pobyt v kanadskej rodine. Štúdium v Kanade prináša jedine nú kultúrnu
skúsenos" v krásnom a bezpe nom prostredí. Ve-vyslanectvo Kanady
pripravuje v spolupráci s kanadskými vystavovate-mi v najbližších mesiacoch
nieko-ko prezentácií štúdia v Kanade, pre pomaturitné štúdium napr. na
ve-trhu Gaudeamus Brno (1. – 4. novembra 2011) a Gaudeamus Praha (24. –
25. januára 2012) a pre stredoškolské štúdium na ve-trhu Vzdelanie a remeslo
v 7eských Bud8joviciach (23. – 25. novembra 2011).
www.canada.cz

Jazykové školy

V;aka tradícii dvojjazy nosti vyvinuli kanadské školy jeden z
najvyh-adávanejších jazykových programov francúzštiny i angli tiny na
svete. Jazykové kurzy ponúkajú okrem súkromných a neziskových
jazykových škôl aj všetky univerzity a colleges (druh pomaturitných
vzdelávacích inštitúcií v Kanade hojne rozšírený a vyh-adávaný). Všetky tieto
inštitúcie prijímajú študentov v priebehu celého roka a na rôznu d=žku štúdia.
Ak sa rozhodnete študova" jazyky v Kanade, vopred si vyberte provinciu a
mesto, kde chcete kurzy absolvova". V širokej ponuke jazykových škôl
v Kanade vám pomôžu zorientova" sa stránky Languages Canada - združenia
kanadských jazykových škôl akreditovaných v rámci medzinárodne
uznávaného systému kontroly kvality.
www.languagescanada.ca

Štúdium na univerzite

Úrove kanadských univerzít je považovaná jednozna ne za vysokú.
Napríklad objem výskumu a vývoja je tu takmer dvojnásobný oproti
akejko-vek inej krajine skupiny G8 a študenti sa asto už po as
bakalárskych štúdií zú ast ujú na výskumných projektoch. Aby ste sa
mohli lepšie rozhodnú", ktorý konkrétny študijný program na kanadských
inštitúciách zvoli", pozrite sa v prvom rade na internet. Vynikajúcim
zdrojom informácií o štúdiu na kanadských univerzitách je vládny portál
www.educationau-incanada.ca, kde pomocou nieko-kých interaktívnych
krokov môžete nájs" školu a odbor zodpovedajúci vašim požiadavkám a
;alšie informácie. S prijímacou kanceláriou vybranej univerzity za nite
komunikova" najmenej rok pred plánovaným za iatkom štúdia.

Dištan né štúdium

V;aka historickej a geografickej špecifickosti Kanady patrí kanadské
internetové a dištan né štúdium k svetovej špi ke. Vä šina kanadských
univerzít ponúka niektoré zo svojich kurzov dia-kovou formou. Pod
ozna ením Kanadská virtuálna univerzita sa skrýva združenie verejných
kanadských vysokých škôl špecializujúcich sa na dištan né štúdium, ktoré
ponúka vyše 2 000 on-line kurzov. V sú asnosti ich využíva vyše 100-tisíc
študentov. Zahrani ní študenti môžu napríklad dokon i" jeden i dva on-line
kurzy ako prípravu na štúdium v Kanade, alebo dištan nou formou získa"
celý uznávaný titul, diplom alebo certifikát bez toho, aby museli opusti"
domov. Bližšie základné informácie o dištan nom štúdiu v Kanade nájdete tu.

Uznávanie zahrani ných diplomov

Každá kanadská škola stanovuje svoje vlastné požiadavky na prijatie k
štúdiu. Pre informáciu, ak vaše doterajšie vzdelanie sp= a požiadavky
predpísané kanadskou školou, musíte kontaktova" prijímaciu kanceláriu
vybranej kanadskej školy. Všeobecné informácie o uznávaní zahrani ných
diplomov v Kanade nájdete na stránkach Kanadského informa ného centra
pre medzinárodné diplomy. Tu nájdete aj oficiálny zoznam registrovaných
kanadských škôl, ktoré sú oprávnené vydáva" akademické tituly, diplomy a
certifikáty.
www.cicic.ca

Vízové požiadavky pre študentov

Ak sa rozhodnete v Kanade študova" dlhšie ako 6 mesiacov, musíte získa"
pred odchodom študentské povolenie od vízového oddelenia
Ve-vyslanectva Kanady vo Viedni. Potrebné informácie o náležitostiach
žiadosti, vrátane formulára, nájdete tu. Zahrani ní študenti, ktorí sa
rozhodnú pred=ži" si študijní pobyt, musia o to požiada" najmenej mesiac
pred uplynutím doby platnosti ich sú asného študentského oprávnenia,
podrobnosti pozri na www.cic.gc.ca.

Náklady na štúdium

Výška školného sa líši v závislosti od školy a provincie, v ktorej chcete
študova". K týmto poplatkom je treba pripo íta" náklady na živobytie
(ubytovanie, stravovanie, knihy, vreckové at;.). Celkové náklady (školné a
životné náklady bez letenky) možno orienta ne vy ísli" na 15 000 až 30
000 CAD ro ne. Presnejšiu predstavu získate pomocou kalkula ky
nákladov na www.educationau-incanada.ca po zadaní konkrétnej školy a
programu. Tieto náklady je možné zníži" alebo pokry" štipendiom a
podielom na výskumných projektoch i vyu ovaní.

Štipendiá pre zahrani ných študentov

Na federálnej úrovni je pre slovenských študentov alebo absolventov
dostupná len ve-mi malá finan ná pomoc a skôr až od doktorandského
cyklu. Každá univerzita ale ponúka vlastné individuálne alebo provin né
štipendiá. Študentom slovenských vysokých škôl odporú ame najskôr
kontaktova" ich školu a zisti" si, s akými kanadskými univerzitami má
dohodu napr. o výmenných pobytoch, ktoré sú asto bez poplatkov za
školné. Informácie o všetkých federálnych štipendiách pre ob anov 7R a
SR ako aj o vybraných štipendiách súkromných nadácií nájdete na
www.scholarships.gc.ca. V neposlednom rade odporú ame sledova"
Kanadskú mozaiku, kde pravidelne informujeme o nových vypísaných
štipendiách.

Práca pre zahrani ných študentov

Bez pracovného povolenia môžu zahrani ní študenti pracova" len v rámci
školského areálu (tzv. work on-campus). Medzinárodní študenti denného
štúdia vybraných verejných a vybraných súkromných univerzít môžu po 6
mesiacoch denného štúdia požiada" o pracovné povolenie k zamestnaniu
mimo areál školy (tzv. off-campus work permit). Lalší program existuje pre
študentov, ktorí majú pracovnú stáž ako sú as" štúdia v Kanade. Zahrani ní
študenti majú tiež možnos" získa" pracovné povolenie až na 3 roky po
ukon ení štúdia v závislosti od d=žky štúdia v Kanade. Preh-ad o všetkých
podmienkach pre pracujúcich študentov nájdete tu.
www.cic.gc.ca
KVÍZ O KANADE
Aké ocenenia v architektúre sa pravidelne ude ujú v Kanade? (Odpove a novú
otázku nájdete v alšom vydaní Mozaiky.) Odpove z minulého %ísla: Wood
Buffalo National Park je dôležitým miestom hniezdenia žeriava škriekavého, ktorý
je ohrozeným druhom.

