Certificat de Llengua Anglesa

Aprendre anglès:





Envoltat per estudiants universitaris nadius de parla anglesa
En una ciutat neta i segura
En un parc-campus preciós
Per professors experts

T’espera una experiència perquè:







Programa Buddy: proposa que un estudiant de la universitat de Guelph i tu, sigueu companys de programa
Conversa amb un company cada setmana (de la universitat de Guelph)
Activitats setmanals d’oci dins i fora del campus
Programa de cultura canadenca: coneixement de la manera de fer dels canadencs
Programa d’allotjament: Es busca la família que encaixi amb el teu perfil
Residència en el Campus: viu al campus amb altres estudiants de la universitat (segons disponibilitat)

Vine a la Universitat de Guelph perquè:








Entre les millors classificades en el rànquing global de les universitats canadenques
D’alt prestigi mundial
Presenta un alt èxit en programes d’aprenentatge de la llengua anglesa (new)
Prepara per tenir èxit en els estudis universitaris
Situada a una hora de Toronto
Respectuosa amb el medi ambient
Vius i estudies amb els teus col·legues canadencs

SOL-LICITUD D'INGRÈS: esl@uoguelph.ca
VISITA: Universidad de Guelph - página principal: uoguelph.ca

Certificat de
Llengua Anglesa

English Language
Certificate Program
D’inicio:
Hivern 2018

Estiu 2018

Tardor 2018

Gener 3

Maig 1

August 28

Febrer 2

Juny 26

Octubre 23

És recomanable arribar
1 o 2 dies abans de
començar el curs.

Cost ($CAD):
7 setmanes
(1 nivell)

14 setmanes
(2 nivell)

Quota de
sol · licitud

150 $

150 $

Matrícula

2270 $

Cost

Allotjament

850 $
Per mes

4350 $

Serveis per
estudiants

500 $

650 $

Llibres per nivell

250 $

250-500 $

Assegurança
mèdica

Preu

110 $

Quota de
sol · licitud



Compartit

3





0

(Abril-Agost)

costos subjectes a canvis

Requisits:
 17 anys o més
 17 años amb un tutor del Canadà

Privat

Menjars

300 $

Residència en el 700 $
Per mes
Campus

220 $

Habitació

 Bones qualificacions en els estudis anteriors
 Nivel intermedi de llengua anglesa

SOL-LICITUD D'INGRÈS: esl@uoguelph.ca
VISITA: Universidad de Guelph - página principal: uoguelph.ca

