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ZÁKLADNÍ INFORMACE:

NABÍZENÉ PROGRAMY:

Kvalifikace

• Rok založení: 1967
• Minimální věk studentů: 18
• Celkový počet studentů: 30 000
• Počet studentů ve třídě: 30–45
• Vstupní úroveň AJ: IELTS 6.0
• 180+ studijních programů

• Engineering Arts • Aviation
• Business • Fashion • Hospitality & Tourism • IT • Media & Communications •
Science • Health & Welness • Community
Services a mnoho dalších

• Certificates
• Diplomas
• Graduate Certificates
• Bachelor Degrees

INFORMACE O ŠKOLE
Seneca je největší, vládou financovanou, kanadskou vyšší odbornou školou (college) s širokou nabídkou oborů a kvalifikací,
včetně univerzitních kurzů zakončených bakalářským titulem. Na 10 moderně vybavených kampusů Seneca College se nachází
v překrásné oblasti Toronta a v přilehlém okolí. Seneca se může pochlubit partnerstvím s více než 60 prestižními univerzitami
v Kanadě a po celém světě, což pro absolventy školy znamená jedinečnou příležitost pro návazná studia na některé z těchto
institucí. Studenti Seneca College mají také skvělou šanci získat pracovní zkušenosti prostřednictvím jednoho z mnoha profesně
integrovaných programů, ať již jde o odbornou stáž, Co-OP program nebo jinou podobnou interakci v příslušném oboru. Seneca si zakládá na silném spojení s jednotlivými průmyslovými a komerčními odvětvími.

PROČ STUDOVAT V KANADĚ
• Silná a stabilní ekonomika
• Pravidelně mezi prvními 10 zeměmi s nejvyšší životní úrovní
(podle Organizace spojených národů)
• Lídr ve výzkumu, inovacích a v podpoře podnikání
• Kanadské školy nabízejí „world-class“ vzdělání a jedinečně
vybavené kampusy

• Kanadské kvalifikace jsou uznávané v USA a všech zemích
Commonwealthu
• Studium v Kanadě je cenově dostupné
• Zahraniční studenti (full time studium) mohou v Kanadě pracovat (v rámci i mimo kampusu)
• Kanada nabízí kvalitní zdravotní péči zahraničním studentům

Školné od
emestr
7 000 CAD/s

Úzká spolupráce s
průmyslovou sférou
180+ studijních programů &
500+ kariérních možností

Toronto

Více jak 60 sportovních
a zájmových klubů

alfaagency.cz
32

AlfaAgency

