Aprenda Inglês:





Com estudantes universitários que falam Inglês nativo
Em uma cidade segura e limpa
Em um belo campus
De instrutores experientes

Experiência:







Programa de amigos: Você e um estudante da Universidade de Guelph tornam-se amigos
Um por um parceiro de conversa a cada semana (com um estudante da Universidade de Guelph)
Semanais de atividades divertidas no campus e fora do campus
Programa cultura canadense: experiência como os canadenses fazem coisas
Programa Homestay: você está combinado com um perfeito host para apoiar a sua aprendizagem
A residência na Universidade de Guelph: viver no campus com outros estudantes universitários (dependendo
da disponibilidade)

Motivos para estudar na Universidade de Guelph:







É uma topo do ranking global universidade canadense
Ela tem uma reputação de classe mundial
Tem um programa em língua Inglesa de grande sucesso
Localizado a uma hora de Toronto
Amigável e ambientalmente consciências comunidade
Viver e estudar com seus colegas canadenses

APLICAR: esl@uoguelph.ca
VISITA: Universidade de Guelph site: uoguelph.ca
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English Language
Certificate Program

Programa de Certificação
em Língua Inglesa

Datas de Início do Programa* (*dias sujeitos a alteração):
Inverno 2017

Verão 2017

Outono 2017

4 de janeiro

3 de maio

30 de agosto

2 de março

28 de junho

25 de outubro

Por favor, chegar
1-2 dias antes do
dia de início do programa.

Custos ($CAD) dólares canadenses :
Custos

7 semanas
(1 nível)

14 semanas
(2 níveis)

$ 150

$ 150

Inscrição

Custo
Homestay

$800
por mês

Curso

$2200

$4280

Taxa de
Serviço ao
Estudante

$ 500

$ 650

Taxa de
Aplicação

$300

Seguro Médico

$ 220

Residência
Campus

$700

$ 110

por mês
(maio-agosto)

Acomodação
Privado

Compartilhado





# De
Refeições
3



0

Alunos comprarão seus livros na livraria da universidade
Livros por nível

$ 250

Prerequisitos:




18 anos de idade ou acima
17 anos de idade com guardião canadense
Formado na escola de segundo grau





Boas notas no segundo grau
Nível intermediário de Inglês
Desejo de estudar a nível universitário
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