англи хэлний хөтөлбөрүүд

англи хэл сурах орчин:
Төрөлх англи хэлтэй их сургуулийн оюутнууд дунд
Аюулгүй, цэвэр хотод
Үзэсгэлэнт, цэцэрлэгт хүрээлэн мэт санагдах кампуст
Туршлагатай багш нартай

туршлага:
Найзын хөтөлбөр: Та Гвэлфийн Их сургуулийн нэг оюутантай найзууд болно
Долоо хоног бүр нэг хамтрагчтай (Гвэлфийн Их сургуулийн оюутантай) ганцаарчилсан ярианы
дадлага хийнэ
Долоо хоног бүр кампус дотор болон кампусаас гадна зугаатай, хөгжилтэй үйл ажиллагаанд
хамрагдах боломжтой
Канадын соёлын хөтөлбөр: канадчуудын соёл, амьдралтай танилцах
Айлд байрлах хөтөлбөр: таны сургалтыг дэмжих, танд хамгийн төгс тохирох айлд байрлуулна
Кампусын оюутны байр: кампуст их сургуулийн бусад оюутантай хамт амьдарна (байрны орон
тоо байгаа тохиолдолд)

Гвэлфийн Их сургуульд суралцах гол үндэслэлүүд:
Канадын шилдэг рейтингтэй иж бүрэн их сургуулиудын нэг
Дэлхийн хэмжээнд нэр хүндтэй
Өндөр амжилттай англи хэлний сургалтын хөтөлбөртэй
Торонтогоос нэг цагийн зайтай байрласан
Эелдэг найрсаг, байгаль орчноо хайрлах ухамсартай иргэдтэй
Үе тэнгийн канад хүүхэд залуучуудтай хамт амьдарч, суралцах боломжтой
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англи хэлний хөтөлбөрүүд

Англи хэлний сертификатын хөтөлбөр
хөтөлбөр эхлэх огноо*:
2017 оны өвөл

2017 оны зун

2017 оны намар

1-р сарын 4

5-р сарын 3

8-р сарын 30

3-р сарын 2

6-р сарын 28

10-р сарын 25

*Хөтөлбөр эхлэх огнооноос 1-2 хоногийн өмнө ирэхээр зохицуулна уу

зардал:
ELCP-ийн төлбөр,
хураамж
Өргөдлийн хураамж
Сургалтын төлбөр

7 долоо
хоног
-1 түвшин
$150
$2200

14 долоо
хоног
-2 түвшин
$150
$4280

Оюутны
$500
$650
үйлчилгээний
төлбөр
Эрүүл мэндийн
$110
$220
даатгал
Кампусын номын дэлгүүрээс ном худалдан авах
зардал
Сурах бичиг (түвшин бүрт)
$250

Байрны
сонголтууд

Үнэ
өртөг

Айлд байрлах сард
$800

Өрөө

Хоолны
тоо

Ганцаар
аа

Бусадтай
хамт

3





0

Айлд байрлах
мэдүүлгийн $300
хураамж
Кампусын
сард
оюутны байр $700

тавигдах шаардлага:
18 буюу түүнээс дээш настай байх
Дунд сургууль төгссөн байх
17 настай, канад асран хамгаалагчтай байх
Дунд сургууль сайн дүнтэй суралцсан байх
Их дээд сургуульд суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй Дунд түвшний англи хэлний мэдлэгтэй байх
байх
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