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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:

PROGRAM TRANSFER UNIVERSITA  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:
•  Bisnis
•  Ilmu Komputer
•  Keahlian Teknik
•  Keahlian Teknik
•  Sains
•  Pengetahuan Budaya

ASSOCIATE OF ARTS DEGREES 
(GELAR AHLI MADYA 
ILMU SASTRA):

•  Administrasi Bisnis
•  Ekonomi
•  Ilmu Sastra Umum
•  Studi Internasional
•  Komunikasi Massa
•  Ilmu Politik
•  Psikologi

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 sampai tiga tahun setelah lulus 
kuliah, dan setelah itu dapat memohon status Permanent 
Resident (Meninggal Tetap) di Kanada.

PROGRAM BAHASA INGGRIS UNTUK KEPERLUAN AKADEMIK 
(ESL) 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.

ASSOCIATE OF SCIENCE DEGREES 
(GELAR ALHI MADYA SAINS):

•  Ilmu Komputer
•  Ilmu Umum
•  Matematika



PROGRAM SEKOLAH 
MENENGAH UMUM

PERSYARATAN MASU

Pada bulan September 2017 Columbia College 
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 Ijazah 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 pelajaran-
pelajaran akademik Kelas 10 dan yang tidak ingin memperoleh 
Ijazah 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.

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

BIAYA-BIAYA PROGRAM (DALAM DOLAR KANADA)

PERKIRAAN BIAYA HIDUP UNTUK TIGA SEMESTER (12 BULAN)

AKOMODASI

Program mulai pada bulan September, Januari dan Mei:

*Mencakup biaya studi untuk dua semester (24 kredit @ $550/kredit)

Semester Musim Gugur
Semester Musim Dingin
Semester Musim Panas

Biaya aplikasi
Deposit uang kuliah

Uang Kuliah
Akomodasi termasuk makan 
Transportasi
Buku Pelajaran
Biaya Lain

 TOTAL BIAYA HIDUP

Homestay (Opsional bagi siswa universitas)
Biaya Penempatan Homestay
Siswa Dewasa
Siswa Di Bawah Umur

$200
$13,200*

$16,500
$12,000

$1,800
$2,000 
$2,400

 
 $34,700

$375
$925 per bulan (termasuk makan 3 kali sehari)

$1,000  per bulan (termasuk makan 3 kali sehari)

September-Desember
Januari-April
Mei-Agustus

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


