Columbia College

Didirikan pada tahun 1936, Columbia College merupakan
perguruan tinggi internasional independen yang tertua di
Kanada. Selama lebih dari 80 tahun, Columbia College telah
mempersiapkan ribuan mahasiswa untuk meraih kesuksesan
di berbagai universitas di seluruh Kanada dan Amerika Serikat.
Terletak di fasilitas pendidikan moderen yang baru di dekat pusat
kota Vancouver, Columbia College menawarkan program dalam
empat kategori berikut ini:
UNIVERSITY TRANSFER PROGRAM yang menyelenggarakan
kuliah tahun pertama dan tahun kedua yang sepenuhnya dapat
ditransfer ke universitas-universitas Kanada, termasuk University
of British Columbia. Jumlah mahasiswa yang terbatas pada setiap
kelas di Columbia College memungkinkan mahasiswa berinteraksi
sepenuhnya dengan para dosen yang memang ahli di bidangnya.
Program Transfer Universitas membantu lulusan sekolah
menengah umum agar dapat diterima di universitas-universitas
top dan dapat menjadi sukses secara akademik.
Terdapat banyak kombinasi perkuliahan dalam bidang-bidang
studi utama ini, yaitu:

•
•
•
•
•
•

Business
Computer Science
Engineering
Mass Communication
Sciences
Liberal Arts

ASSOCIATE DEGREES IN ARTS AND SCIENCES Dua Tahun:

•
•
•
•
•
•
•

General Associate of Arts
Associate of Arts (Jurusan Administrasi Bisnis)
Associate of Arts (Jurusan Ekonomi)
Associate of Arts (Jurusan Komunikasi Massa)
General Associate of Science
Associate of Science (Jurusan Matematika)
Associate of Science (Jurusan Sains Komputer)

Associate Degree (Gelar Ahli Madya) adalah kualifikasi akademik
yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan
dua tahun penuh studi pada tahun pertama dan tahun kedua
tingkat universitas, termasuk menyelesaikan persyaratan mata
kuliah tertentu. Para siswa dengan gelar Associate Degree dapat
memohon “Ijin Kerja Pasca-Lulus” untuk bekerja di Kanada selama
tiga tahun setelah lulus kuliah, dan setelah itu dapat memohon
status Permanent Resident (Meninggal Tetap) di Kanada.
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (ESL) PROGRAM penuh
waktu mempersiapkan para siswa yang masih perlu meningkatkan
keterampilan bahasa Inggris sebelum memulai program akademik
di Columbia College. Setiap tahun ada 6 kali pendaftaran untuk
program ESL dan lamanya program paling sedikit 7 minggu.

Mari belajar bersama kami di Vancouver,
kota terindah yang paling nyaman didiami
di seluruh dunia.
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PROGRAM SEKOLAH
MENENGAH UMUM

Pada bulan September 2017 Columbia College akan memperkenalkan
serangkaian penuh mata pelajaran Kelas 10, yang memberikan
kesempatan kepada para siswa untuk menyelesaikan persyaratan lulus
sekolah menengah umum di British Columbia (yaitu untuk memperoleh
Diploma Dogwood). Kami juga menawarkan pilihan lain bagi para siswa
internasional yang siap masuk universitas untuk menyelesaikan satu atau
dua tahun terakhir sekolah menengah umum di Kanada. Ada empat
pilihan yang tersedia.

Senior Secondary Program
(Program Sekolah Menengah Atas)

Columbia College menawarkan Program Sekolah
Menengah Atas yang sepenuhnya sesuai dengan
persyaratan Departemen Pendidikan British Columbia.
Program ini terbuka bagi para siswa yang telah
menyelesaikan Kelas 9, 10, atau 11, atau setaranya secara
memuaskan. Setelah menyelesaikan program ini, para
siswa memperoleh Piagam Kelulusan BC (Diploma
Dogwood), dan dapat mendaftar langsung masuk
universitas. Sistem semester Columbia College selama 14
minggu memungkinkan para siswa menyelesaikan program
lebih cepat daripada sekolah menengah umum biasa.

Accelerated Secondary Program
(Program Sekolah Menengah Umum
Dipercepat)

Para siswa yang memperoleh nilai bagus dalam pelajaranpelajaran akademik Kelas 10 dan yang tidak ingin
memperoleh Piagam Kelulusan BC (Diploma Dogwood)
dapat memilih masuk ke program Percepatan yang
dipercepat agar dapat masuk ke Program Transfer
Universitas di Columbia College.

Adult Secondary Program
(Sekolah Menengah Umum Dewasa)

Untuk masuk ke Program Sekolah Menengah Umum
Dewasa, siswa harus berusia sekurang-kurangnya 18
tahun. Program ini mempersyaratkan penyelesaian mata
pelajaran yang lebih sedikit daripada Program Sekolah
Menengah Atas. Para siswa yang telah menyelesaikan
program Sekolah Menengah Umum Dewasa dapat masuk
ke Program Transfer Universitas di Columbia College.

University Preparatory Program
(Program Persiapan Universitas)

Program ini cocok bagi para siswa lulusan sekolah
menengah umum, tetapi masih kurang dalam mata
pelajaran akademik tertentu untuk langsung diterima di
Program Transfer Universitas. Program ini disesuaikan
dengan latar belakang dan tujuan siswa secara individu.
Biasanya program satu semester ini terdiri dari maksimum
empat pelajaran persiapan akademik yang sesuai.

Indonesian

Persyaratan
Masuk
Calon siswa untuk program akademik
Columbia College harus mempunyai
prestasi akademik yang memuaskan,
berusia sekurang-kurangnya 15 tahun
pada saat mulai studi. Jika Anda tidak
memenuhi persyaratan bahasa Inggris
minimum untuk program Anda, Anda
dapat mendaftar di program yang
menggabungkan studi akademik dengan
pelajaran non-kredit dalam Bahasa Inggris,
atau dalam Program Bahasa Inggris untuk
Keperluan Akademik.
Tanggal-Tanggal Mulainya Program
Program mulai pada bulan September,
Januari dan Mei:
Semester Musim Gugur September-Desember
Semester Musim Dingin

Januari-April

Semester Musim Panas

Mei-Agustus

Biaya-Biaya Program (dalam dolar Kanada)
Biaya aplikasi

$200

Deposit uang kuliah

$12.000*

*Mencakup biaya studi untuk dua semester (24 kredit @ $500/kredit)

Akomodasi
Homestay (Opsional bagi siswa universitas)
Biaya Penempatan Homestay

$250

Siswa Dewasa

$825

Siswa Di Bawah Umur

per bulan termasuk makan 3 kali sehari

$900

per bulan termasuk makan 3 kali sehari

Estimasi biaya hidup untuk dua semester
(8 bulan)
Tempat tinggal dan makan

$7.200

Transportasi

$728

Asuransi medis

$600

Biaya-biaya lain
Total biaya hidup

$2.400
$10.928

