Вивчення англійської мови:
• В оточенні студентів, які є носіями англійської мови
• У дуже безпечному і чистому місті
• У красивому, оточеному деревами, кампусі
• З досвідченими і висококваліфікованими педагогами

Досвід:
• Програма "Приятель": можливість подружитися зі студентом Університету
• Щотижня спілкування зі студентом з Університету Гвелфа.
• Щотижня розважальні заходи на території кампуса і за його межами
• Програма "Канадська культура": вивчення та ознайомлення з канадським стилем життя
• Проживання в канадській родині: гостинні і доброзичливі господарі, які будуть підтримувати у
навчанні
• Студентська резиденція на кампусі: проживання у резиденції зі студентами Університету (за
умови наявності вільних місць)

Приїжджайте до Університету Гвелфа тому що:
• Це топ Університет серед Канадських Університетів
• Це міжнародно-визнаний вищий навчальний заклад
• Університет пропонує ефективну програму з вивчення англійської мови
• Година їзди від Торонто
• Дбайливе ставлення до навколишнього середовища
• Проживання та навчання з канадськими однолітками

Зв'яжіться з нами по електронній пошті: esl@uoguelph.ca
Зазирніть на сторінку Університету Гвелфа в Інтернеті: uoguelph.ca
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Програма з вивчення англійської мови
Aкадемічна англійська мовa
Початок навчання: *Можливі зміни в числах
Зима 2017*

Літо 2017*

Осінь 2017*

4 січня
2 березня

3 травня
28 червня

30 серпня
25 жовтня

Вартість ($CAD) Канадський долар:
Витрати
Реєстраційний
внесок
Вартість
навчання
Студентський
внесок
Медичне
страхування

7 тижнів
(1 рівень)
$150

14 тижнів
(2 рівня)
$150

Вартість
Проживання в
сім'ї

$800 на
місяць

$2200

$4280

$500

$650

Реєстраційний
внесок

$ 300

$110

$220

Резиденція

$700 на
місяць

Кiмната
Одномісна

Двомісна

3 рази на
день



0





Харчування

Студент купує в книгарні на кампусі
Навчальні посібники для кожного рівня —$250

Умови вступу:
• Мінімальний вік-18 років
• Від 17 років за наявності опікуна в Канаді
• Бажання навчатися в Університеті

• Атестат про закінчення середньої школи з
гарними оцінками
• Знання англійської мови на середньому рівні

Зв'яжіться з нами по електронній пошті: esl@uoguelph.ca
Зазирніть на сторінку Університету Гвелфа в Інтернеті: uoguelph.ca
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