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• Spojení studia s prací• Cenné pracovní zkušenosti• Špičková úroveň výuky v angličtině• Školné patří k nejnižším    ze srovnatelných zemí

PROČ KANADA?



JAZYKOVÉ ŠKOLY
Kanada je perfektní destinací pro studium angličtiny. 
Jazykové školy nabízejí různou intenzitu kurzu i vari-
abilní délku studia, perfektně Vás připraví na navazující 
studium odborné školy či univerzity.

Global Village
Pod školním názvem „Serious Learning, Serious Fun“ se 
skrývá kvalitní výuka s velkým množstvím zábavy. 
Kampusy: Calgary, Toronto, Vancouver, Victoria
Cena za týden studia obecné angličtiny od 300 CAD.

ILSC
Školy ILSC má více než dvacetiletou tradici a pyšní 
se nejedním oceněním za kvalitu a inovativní metody 
výuky. 
Kampusy: Toronto, Vancouver, Montreal
Cena za týden studia obecné angličtiny od 200 CAD.

Kaplan International English
Síť škol Kaplan nabízí studium v mnoha destinacích po 
celém světe. Tato organizace patří mezi špičku v oblasti 
mezinárodního vzdělávání. 
Kampusy: Vancouver, Toronto
Cena za týden studia obecné angličtiny od 230 CAD.

ODBORNÉ ŠKOLY
Na odborných školách vyučují odborníci z oboru a 
důraz se klade především na praxi. Studenti získají zá-
kladní praktické dovednosti, které jsou v reálném životě 
nezbytné k tomu, aby byli úspěšní na globálním trhu.

VanWest College
Kampusy: Vancouver, Kelowna
Odborné kurzy: Business Management, Commerce & 
Marketing, Customer Service
Cena odborných kurzů od 600 CAD / měsíc 

Staňte se součástí rozmanité a vstřícné společnosti, 
která vám umožní prožít jedinečnou kulturní zkuše-
nost v krásném a bezpečném prostředí. Kanada nabízí 
špičkovou úroveň a kvalitu vzdělávání. Každý rok v Ka-
nadě studuje více než  250 000 zahraničních studentů, 
školné i životní náklady patří v Kanadě k nejnižším ze 
srovnatelných zemí. Programy Study & Work Kanada 
umožňují spojit studium, práci a cestování a poznat tak 
krásy Kanady! 

Pracovní povolení lze v Kanadě získat při studiu uni-
verzity nebo odborného kurzu, a to při studiu 26 a více 
týdnů. Při splnění základních podmínek může student 
během studia pracovat až 20 hod týdně (part-time), 
během oficiálních prázdnin lze pracovat 40 hod týdně 
(full-time).  Součástí výuky je často povinná praxe, která 
může být také placená. Povinná praxe ve škole bývá 
časově flexibilní a je na studentovi, jak si praxi během 
studia časově rozvrhne.

Velmi oblíbenou variantou je tzv. Co-op program, kde 
je placená odborná praxe povinná a tvoří většinou  
polovinu studijního období.  Studovat můžete růz-
né obory s různou náročností na angličtinu. Platové 
ohodnocení v průběhu odborné stáže bývá kolem 16 
CAD (cca 300 Kč) na hodinu.

Greystone College
Kampusy: Vancouver, Toronto
Odborné kurzy: Customer Service, Business Commu-
nication, Hospitality Management
Cena odborných kurzů od 550 CAD / měsíc 

Arbutus College
Kampus: Vancouver
Odborné kurzy: Hospitality, Business, International 
Trade, Marketing
Cena od 550 CAD / týden

UNIVERZITY
Úroveň kanadských univerzit v oblasti vzdělávání patří 
ke světové špičce a otvírá možnost získání pracovního 
povolení po ukončení studia až na další tři roky.

Thompson River University
Kampus: Kamloops, British Columbia
Stupně studia: Certificates and Diplomas, University 
Preparation, English, Bachelor and Master Degrees
Studijní obory: Arts, Business, Computing Science  & 
Technology, Education & Social Work, Helath Sciences, 
Law, Sciences & Environment, Tourism, Trades and 
Technology.
Cena dle typu a délky studia na vyžádání.

Pro více informací nás kontaktuj!
E kanada@alfa-agency.cz
T +420 608 561 888

BRNO Nám. Svobody 12, +420 511 110 662 PRAHA Zlatnická 7, +420 222 360 511

PRACOVNÍ POVOLENÍ

CELKOVÉ NÁKLADYS ČÍM MÁM POČÍTAT?!• školné dle zvolené školy• ubytování (cca 3 000 Kč/týden)
• poplatek za víza (cca 2 000 Kč)• zdravotní pojištění (cca 600 Kč/měsíc)• kapesné a letenka
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