ΚΑΝΑΔΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Καναδάς είναι μια μοντέρνα χώρα με πλούσια ποικιλομορφία, με
τεχνολογία αιχμής, με συναρπαστική αστική ζωή, ενεργή περιπέτεια,
κουλτούρα, κληρονομιά, φύση, και άγρια ζωή. Το χόκεϋ είναι το εθνικό
άθλημα της χώρας. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται σε τέσσερις διακριτές
εποχές του χρόνου.
Οι φοιτητές του Καναδά κατέχουν σταθερά υψηλές επιδόσεις σε διεθνείς
εξετάσεις, καθιστώντας τον Καναδά κορυφαίο. Οι λόγοι για την
υποδειγματική απόδοση του Καναδά είναι: οι εξαιρετικά καταρτισμένοι
εκπαιδευτικοί, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, ένα μαθησιακό
περιβάλλον που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και την πνευματική
ανάπτυξη, και μια εθνική δέσμευση για την επιτυχία των φοιτητών.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό σύστημα του Καναδά αποτελείται από 120
και πλέον πανεπιστήμια και κολλέγια. Τα πανεπιστήμια στον Καναδά είναι
δημόσια και ιδιωτικά.
Τα πτυχία προσφέρονται σε τρία διαδοχικά επίπεδα ‐ το πρώτο πτυχίο, το
μάστερ και το διδακτορικό. Ο βαθμός από το πρώτο πτυχίο αποτελεί την
προϋπόθεση για την εισαγωγή στο επόμενο επίπεδο. Οι πανεπιστημιακές
ιστοσελίδες είναι οι καλύτερες πηγές πληροφοριών, σχετικά με το τι
προσφέρει το κάθε πανεπιστήμιο. Αυτές μπορεί να τις βρει κανείς μέσα
από την ιστοσελίδα www.educanada.ca

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος του σχολείου
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καλό επίπεδο γνώστης της γλώσσας
(Αγγλικής ή Γαλλικής ανάλογα σε ποια γλώσσα προσφέρεται το
πρόγραμμα σπουδών) είναι η προϋπόθεση για την εισαγωγή του φοιτητή
σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Για την απόκτηση προπτυχιακού
τίτλου απαιτούνται τρία ή τέσσερα έτη πλήρους φοίτησης, ανάλογα με
την επαρχία.
Η εισδοχή σε πανεπιστήμια του Καναδά γίνεται, συνήθως, με βάση τα
ακαδημαϊκά προσόντα, δηλαδή απολυτήριο Λυκείου με αποδεκτή
βαθμολογία, GCSE’s ή Baccalaureate. Προ‐απαιτούμενα μαθήματα
υψηλής βαθμολογίας μπορεί να απαιτούνται για την αποδοχή σε
προγράμματα με αυξημένο ανταγωνισμό. Παρόλο που δεν υπάρχει καμία
τυποποιημένη εξέταση στον Καναδά για προπτυχιακή εισδοχή, μερικά
πανεπιστήμια ίσως να απαιτήσουν SATs. Οι εξετάσεις TOEFL ή GCSE, στα
Αγγλικά, είναι απαραίτητες (Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών).
Κάθε σπουδή και κάθε πανεπιστήμιο έχει ξεχωριστά κριτήρια εισδοχής.
Σε σπουδές όπως τις πιο κάτω πιθανόν να χρειασθούν επιπρόσθετα
προσόντα:
 Ιατρική
 Παραϊατρικά Επαγγέλματα






Τεχνολογικές Επιστήμες
Καλών Τεχνών
Μουσική
Αρχιτεκτονική και άλλα

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα απαιτεί συνήθως δύο χρόνια σπουδών, μετά
την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου διπλώματος. Για τα διδακτορικά
(PhD) προγράμματα, προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση ενός
μεταπτυχιακού διπλώματος. Χρειάζονται τουλάχιστον τρία, τέσσερα ή
και πέντε χρόνια μελέτης και έρευνας, καθώς και μια διατριβή, για την
απόκτηση του διδακτορικού τίτλου. Τα επαγγελματικά διδακτορικά
είναι τα πρώτα επαγγελματικά πτυχία, που αποκτούνται συνήθως μετά
το πτυχίο πανεπιστημίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Ο φοιτητής πρέπει να συμπεριλάβει στην αίτησή του πλήρης
ακαδημαϊκά πιστοποιητικά, συμπεριλαμβανομένων των βαθμών που
απέκτησε στα μέσα του σχολικού έτους και, όπου απαιτείται, τις
βαθμολογίες εξετάσεων της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Σε γενικές
γραμμές, τα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούν συστατικές
επιστολές.
Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο
πανεπιστήμιο/κολλέγιο και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν
αιτήσεις σε όσα πανεπιστήμια θέλουν.
Η συνήθης διαδικασία και καθορισμένη χρονική περίοδος υποβολής των
αιτήσεων είναι το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο της χρονιάς που θα
σπουδάσει ο φοιτητής/φοιτήτρια. Ενδέχεται κάποια προγράμματα
σπουδών ή πανεπιστήμια να έχουν διαφορετικές προθεσμίες έτσι
συστήνεται η επικοινωνία με το πανεπιστήμιο.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται κάποια από τα κριτήρια εισδοχής
ένας φοιτητής μπορεί σαν εναλλακτική λύση να αρχίσει τις σπουδές του
στον Καναδά με την εκμάθηση της γλώσσας, σε ένα Καναδικό
πανεπιστήμιο. Μετά την ολοκλήρωση του κολεγιακού του διπλώματος,
ο φοιτητής μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του και να αποκτήσει πτυχίο
Bachelor σε ένα Καναδικό πανεπιστήμιο.

ΓΛΩΣΣΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

Στον Καναδά, υπάρχουν Αγγλόφωνα και Γαλλόφωνα πανεπιστήμια.
Επίσης υπάρχουν πιστοποιημένα κέντρα γλωσσών που μπορεί
κάποιος/α να μάθει τη γλώσσα της χώρας.
Όταν ένας φοιτητής λάβει επιστολή από ένα πανεπιστήμιο για
προσφορά εισδοχής, χωρίς όρους, θα πρέπει να έχει τα σωστά έγγραφα
για να εισέλθει στον Καναδά και να αρχίσει τις σπουδές του. Θα πρέπει
να αποταθεί για
φοιτητική άδεια παραμονής στην χώρα, το
συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αποφευχθεί καθυστέρηση. Αυτό
μπορεί να το πράξει μέσω της ιστοσελίδας της Πρεσβείας του Καναδά
στο Ισραήλ στο www.israel.gc.ca
Συνήθως, οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν προτεραιότητα στην
εξασφάλιση στέγης. Οι φοιτητές πρέπει, όμως, να δηλώνουν στην
αίτησή τους το ενδιαφέρον τους για τη διαμονή σε φοιτητική εστία.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ,
ΕΝΩ ΣΠΟΥΔΑΖΩ;

Ο Καναδάς προσφέρει μια σειρά από προγράμματα που επιτρέπουν
στους ξένους φοιτητές να εργάζονται, κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους, όσο και μετά την αποφοίτησή τους, ανάλογα με το εκπαιδευτικό
ίδρυμα και το ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, τα περισσότερα
εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρουν στους νέους φοιτητές πλήρη
απασχόληση
στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση,
μέσα
στην
πανεπιστημιούπολη, χωρίς άδεια εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και
εκείνων των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Υπάρχει,
επίσης,
ένα
πρόγραμμα
εργασίας
εκτός
της
πανεπιστημιούπολης, που επιτρέπει σε επιλεγμένους αλλοδαπούς
φοιτητές που φοιτούν σε δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και επιλεγμένα ιδιωτικά ιδρύματα, σε ορισμένες επαρχίες, να λάβουν
άδεια εργασίας και να εργαστούν ‐ εκτός της πανεπιστημιούπολης ‐
μέχρι:
α) 20 ώρες την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και
β) Με πλήρη απασχόληση, κατά τη διάρκεια των σχολικών αργιών.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ, ΣΤΟΝ
ΚΑΝΑΔΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ;

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης και σπουδαστές
προγραμμάτων σε ιδιωτικά ιδρύματα μπορούν να εργαστούν στον
Καναδά έως και τρία έτη, με άδεια εργασίας, ανάλογα με τη διάρκεια του
προγράμματος σπουδών τους.
Μπορεί να βρει κανείς όλες τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα
https://www.canada.ca/en/immigration‐refugees‐citizenship/services/study‐canada.html

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, και σε γενικές γραμμές, ένας φοιτητής
πιθανό να χρειαστεί μεταξύ $17.000 και $44.000 Καναδικά δολάρια
(€13.000‐33.000 Ευρώ) για να καλύψει τα δίδακτρα και τα έξοδα
διαβίωσης. Τα δίδακτρα για ένα πτυχίο καθορίζονται από τα ίδια τα
πανεπιστήμια και μπορούν να συμψηφιστούν με υποτροφίες, θέσεις
εργασίας για έρευνα ή επιχορηγήσεις διδασκαλίας.
Σε Κολεγιακό επίπεδο, και σε γενικές γραμμές, ένας φοιτητής είναι πιθανό
να χρειαστεί μεταξύ $13.000 και $32.000 Καναδικά δολάρια (€10.000‐
24.000 Ευρώ), για να καλύψει τα δίδακτρα και τα έξοδα διαβίωσης.
Ένας φοιτητής θα πρέπει να έχει ασφάλεια υγείας. Ορισμένα ιδρύματα
απαιτούν από τον φοιτητή να εγγράφει στο δικό τους πρόγραμμα
ασφάλειας υγείας. Σε τέσσερις επαρχίες (Alberta, British Columbia, Nova
Scotia και το Saskatchewan), μπορεί ο φοιτητής να εγγραφεί στο
επαρχιακό σχέδιο υγείας.
Η αριθμομηχανή κοστολόγησης εκπαίδευσης, στην ιστοσελίδα
www.educationau‐incanada.ca , μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε
το κόστος που θα χρειαστεί κάποιος φοιτητής ενός συγκεκριμένου
προγράμματος και ιδρύματος. Αυτό δεν περιλαμβάνει έξοδα ταξιδιού
προς και από την πατρίδα του φοιτητή.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Οι Καναδικές ομοσπονδιακές και επαρχιακές κρατικές υποτροφίες
αναγράφονται
στα
www.educationau‐incanada.ca
και
www.scholarships.gc.ca

H υποτροφία Vanier είναι μια υποτροφία που ανταγωνίζεται με άλλες,
διεθνώς αναγνωρισμένες, υποτροφίες, όπως για παράδειγμα την Rhodes
του Ηνωμένου Βασίλειου. Το πρόγραμμα υποτροφιών Vanier υποστηρίζει
500 κορυφαίους Καναδούς και διεθνείς διδακτορικούς φοιτητές να
σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του Καναδά, χορηγώντας τους $50.000
Καναδικά δολάρια (€38.000 Ευρώ), ανά έτος, για το μέγιστο χρονικό
διάστημα των 3 ετών.
Οι Καναδικές Μεταπτυχιακές Υποτροφίες Vanier (CGS Vanier) έχουν
στόχο να προσελκύουν παγκοσμίου επιπέδου διδακτορικούς

υποψήφιους, που επιδεικνύουν ένα υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής
επίτευξης για μεταπτυχιακές σπουδές σε Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές
Επιστήμες, στην Επιστήμη, στην Τεχνολογία και στον τομέα της Υγείας.
Αυτές μπορεί να τις βρει κανείς στην ιστοσελίδα http://www.vanier.gc.ca
Το πανεπιστήμιο του Simon Fraser προσφέρει μια υποτροφία στους
Ελληνοκύπριους υπηκόους. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να έχει
κανείς από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου στο
https://www.sfu.ca/hellenic‐studies/programs/scholarships‐awards.html
και http://students.sfu.ca/futurestudents.html
Banting μεταδιδακτορικές υποτροφίες: Αυτές οι υποτροφίες, διάρκειας
δύο χρόνων και αξίας $70.000 Καναδικά δολάρια (€52.000 Ευρώ), ανά
έτος, είναι ανοιχτές για Καναδούς και για αλλοδαπούς φοιτητές, οι οποίοι
έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα το διδακτορικό τους δίπλωμα (Post‐
Doctoral).
Οι υποτροφίες και οι οικονομικές ενισχύσεις κρίνονται βάση των
ακαδημαϊκών επιδόσεων του φοιτητή. Ένας φοιτητής θα μπορούσε να
αξιολογηθεί, αυτόματα, για ορισμένες υποτροφίες, κατά την εξέταση της
αίτησής του, ενώ μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσει ξεχωριστή αίτηση
για να αξιολογηθεί και για άλλες υποτροφίες. Οι φοιτητές μπορούν να
βρουν υποτροφίες που διατίθενται για το πρόγραμμά τους, με βάση την
ακαδημαϊκή τους επίδοση. Επίσης, υποτροφίες δίνονται συνήθως κατά τη
διάρκεια των σπουδών, με βάση την οικονομική κατάσταση και
ακαδημαϊκή επίδοση, και είναι ως επί το πλείστον μικρής αξίας.
Ορισμένες από τις μεγαλύτερης αξίας υποτροφίες είναι πολύ
ανταγωνιστικές, απαιτούν υποβολή χωριστής αίτησης και συστάσεις, και
λαμβάνονται υπόψη και οι εξωσχολικές δραστηριότητες. Αθλητικές
υποτροφίες δεν προσφέρονται, συνήθως, σε Καναδικά κολλέγια και
πανεπιστήμια.
Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας που θα κάνει ένας φοιτητής για να
αποκτήσει κάποια υποτροφία, θα πρέπει να αποταθεί στο Υπουργείο
Παιδείας της χώρας του, για να διαπιστώσει αν υπάρχουν υποτροφίες για
τις οποίες μπορεί να αιτηθεί.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Καναδικό Κέντρο Πληροφόρησης για τα διεθνή διαπιστευτήρια (CICIC)
www.cicic.ca
Παρέχει τον πιο έγκυρο Καναδικό κατάλογο των κολεγιών/πανεπιστήμιων
και σχολείων που έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί από επαρχίες και
εδαφικές κυριαρχίες του Καναδά. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος
περιλαμβάνει πληροφορίες για την εξωτερική αξιολόγηση
διαπιστευτηρίων και την αναγνώριση των τίτλων.
• Σύλλογος του Καναδά κοινοτικά κολλέγια (ACCC)
www.accc.ca
Αντιπροσωπεύει κολέγια και ινστιτούτα στην κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις
και τη βιομηχανία, τόσο στον Καναδά όσο και διεθνώς.
• Ένωση Πανεπιστημίων και Κολλεγίων του Καναδά (AUCC)
www.aucc.ca
Εκπροσωπεί 95 Καναδικά, δημόσια και ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικά,
Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια Κολεγιακού επίπεδου. Από αυτή την
ιστοσελίδα ο φοιτητής θα βρει το πανεπιστήμιο και το πρόγραμμα που
επιθυμεί να παρακολουθήσει.

• Καναδική ένωση των Δημόσιων Σχολείων ‐ Διεθνής (CAPS‐I)
www.caps‐i.ca
Αντιπροσωπεύει 75 Καναδικές σχολές που στρατολογούν αλλοδαπούς
φοιτητές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
• Γλώσσες
www.languagescanada.ca
Καναδικές σχολές ξένων γλωσσών, διαπιστευμένες σύμφωνα με διεθνώς
αναγνωρισμένο μηχανισμό διασφάλισης της ποιότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προξενείο Καναδά
Θεμ. Δέρβη 15,
4ος όροφος, γρ. 402,
1066 Λευκωσία
Τηλ.: 22775508
Φαξ: 22779905
Ε‐mail: info@consulcanada.com.cy

