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Trường Cao đẳng Columbia
Thành lập năm 1936, Cao đẳng Columbia là trường cao đẳng
quốc tế độc lập lâu đời nhất Canada. Trong hơn 75 năm,
Trường đã chuẩn bị cho hàng ngàn học sinh để họ thành
công ở các đại học trên toàn cõi Canada và Hoa kỳ. Tọa lạc
trong một cơ sở giáo dục hiện đại ở trung tâm thành phố
Vancouver, Cao đẳng Columbia có bốn chương trình riêng rẽ:
j Chương trình Chuyển tiếp Đại học có các môn học ở
trình độ của năm thứ nhất và thứ hai có thể được chuyển
đổi hoàn toàn sang các đại học ở Canada, kể cả Đại học
British Columbia. Các lớp đại học ở Cao đẳng Columbia có
sĩ số giới hạn, cho phép sinh viên tương tác với ban giảng
huấn vốn là các chuyên viên trong ngành của họ.
Có các chương trình sau đây:
Kinh doanh
Vi tính
Công trình
Truyền thông Đại chúng
Khoa học
Khoa học Nhân văn
j Chương trình Bằng Đại học Hai năm Nhân văn và Khoa
học
Bằng Đại học Nhân văn Hai năm
Bằng Đại học Nhân văn Hai năm (Chuyên ngành Quản
trị Kinh doanh)
Bằng Đại học Nhân văn Hai năm (Chuyên ngành Kinh tế)
Bằng Đại học Nhân văn Hai năm (Chuyên ngành Truyền
thông Đại chúng)
Bằng Đại học Khoa học Hai năm
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Bằng Đại học Khoa học Hai năm (Chuyên ngành Toán)
Một Bằng Đại học Hai năm (Associate Degree) là một
chứng nhận học thuật cấp cho các sinh viên đã hoàn tất
hai năm học ở cấp độ năm thứ nhất và năm thứ hai đại
học, gồm các việc hoàn tất những yêu cầu về các môn học
cụ thể.
j Chương trình Nền tảng Đại học cung cấp các môn học
Lớp 11 và 12 hoàn toàn thống nhất với hệ thống trung
học của British Columbia và được công nhận bởi chính
quyền Bang British Columbia. Học sinh hoàn tất tất cả các
môn học bắt buộc có thể được cấp chứng chỉ tốt nghiệp
hay Bằng Tốt nghiệp Trung học British Columbia.
j Chương trình Anh ngữ Học thuật (ESL) toàn thời gian
chuẩn bị cho các học sinh cần cải thiện các kỹ năng Anh
ngữ trước khi vào một chương trình học thuật của Trường
Cao đẳng Columbia.

Trong bản Chỉ số Phát triển Con Người của Liên hiệp quốc, Canada đã nhiều lần hơn bất kỳ nước nào khác được xếp vào hạng
cao nhất. Vancouver, ở bờ biển Thái bình dương của Canada, là thành phố lớn hàng thứ ba của quốc gia. Các cuộc thăm dò
quốc tế thường chọn Vancouver vào nhóm thành phố đáng để đến sống nhất của thế giới nhờ khí hậu ôn hòa và khung cảnh
thiên nhiên xinh đẹp chung quanh, vì môi trường an toàn, hạ tầng kiến trúc, vận chuyển và thông tin phát triển cao của thành
phố, và vì tiêu chuẩn sống của hai triệu cư dân từ nhiều nền văn hóa dị biệt của thành phố này.

BIỂU TIẾN ĐỘ HỌC TẬP

Điều kiện Nhận Học sinh

Ở NGOẠI QUỐC

Đã học xong một phần
Trung học
(Học xong Lớp 10 hoặc
Lớp 11)

CAO ĐẲNG COLUMBIA

Hoàn tất Trung học
Bằng Trung học Tráng niên
Chương trình Trung học
Cấp tốc
Đòi hỏi học xong một số
môn ít hơn

CAO ĐẲNG COLUMBIA

Ở NGOẠI QUỐC

Đã hoàn tất Trung học
(Học xong Lớp 12 hoặc
tương đương)

Chương trình Trung học
Đệ Nhị cấp
Học sinh hoàn tất tất cả các
yêu cầu của Bằng Trung học
Dogwood Diploma của tỉnh
bang B.C.

Đại học

CAO ĐẲNG COLUMBIA

UBC, SFU, UVic, v.v...
Năm thứ Nhất Đại học
8-10 môn học

Chương trình Chuyển tiếp
Năm thứ Nhất Đại học
8-10 môn học

CAO ĐẲNG COLUMBIA

Đại học

Chương trình Chuyển tiếp
Năm thứ Hai Đại học
Trên 20 môn học

UBC, SFU, UVic, v. v...
Năm thứ Hai Đại học
Trên 20 môn học

LẤY BẰNG CỬ NHÂN
HAI NĂM Ở
CAO ĐẲNG COLUMBIA

UBC, SFU, UVic, v. v....
Năm thứ Ba Đại học
Trên 30 môn học

Đại học

University of British Columbia (UBC)
Đại học British Columbia

Đại học

Simon Fraser University (SFU)
Đại học Simon Fraser

UBC, SFU, UVic, v. v...
Năm thứ Tư Đại học
Trên 40 môn học

University of Victoria (UVic)
Đại học Victoria

438 Terminal Avenue
Vancouver, BC
Canada V6A 0C1
T: +1 604 683 8360
F: +1 604 682 7191
E: admin@columbiacollege.ca
W: www.columbiacollege.ca

Ứng viên các chương trình học thuật
của Cao đẳng Columbia phải có hồ sơ
học tập tốt và được ít nhất 15 tuổi rưỡi
vào ngày bắt đầu nhập học. Nếu bạn
không hội đủ điều kiện tối thiểu về Anh
ngữ cho chương trình bạn chọn, bạn có
thể đăng ký vào một chương trình kết
hợp các môn học học thuật với lớp học
Anh ngữ không tín chỉ, hoặc vào một
Chương trình Học thuật Anh ngữ Ngôn
ngữ thứ Hai

Ngày Bắt đầu Chương trình
Các Chương trình bắt đầu vào tháng
Chín, tháng Giêng và tháng Năm:
Học kỳ mùa Thu
................Tháng Chín – Tháng Mười Hai
Học kỳ mùa Đông
.......................... Tháng Giêng – Tháng Tư
Học kỳ mùa Hè
......................... Tháng Năm – Tháng Tám

Học phí (bằng đô la Canada)
Phí Nộp đơn
$150
Phí Đánh giá Hồ sơ
$200
Tiền đặt trước học phí
$12,000 *
* Khoản này đủ cho việc học hai học kỳ toàn
phần (24 tín chỉ @ $500/tín chỉ)

Chi phí ăn ở
HOÀN TẤT BẰNG
CỬ NHÂN

Ở nhà người bản xứ (tùy chọn)
$800 một tháng (gồm cả 3 bữa ăn)
Phí Sắp xếp Ở nhà người bản xứ $250

Phỏng định phí tổn ăn ở cho 2
học kỳ (8 tháng)
Phòng và ăn
Di chuyển
Bảo hiểm y tế
Các phí tổn khác
Tổng cộng phí ăn ở
Vietnamese 2015/16

Vancouver
British Columbia
Canada

$ 6,400
$588
$554
$2,400
$9,942

