Studium v Kanadě
Kanada nabízí špičkovou úroveň výuky v angličtině i francouzštině a akademické diplomy
uznávané a oceňované na celém světě. Možnosti studia v Kanadě využije každý rok více než
250 000 zahraničních studentů. Ti mohou v Kanadě získat také cenné pracovní zkušenosti v
rámci pracovního povolení ke studiu (krátkodobé studium a práci lze kombinovat rovněž v
rámci programu Zažijte Kanadu). Školné pro zahraniční studenty i životní náklady v Kanadě
patří k nejnižším ze srovnatelných zemí. Základní a střední školy nabízejí speciální programy
s výukou angličtiny a francouzštiny a řada z nich zprostředkovává pobyt v kanadské rodině.
Stránky asociace veřejných základních a středních škol, které nabízejí studium zahraničním
studentům, najdete na www.caps-i.ca.

Studium na univerzitě
Úroveň kanadských univerzit je považována za konzistentně vysokou. Například objem
výzkumu je zde téměř dvojnásobný oproti ostatním zemím skupiny G7 a studenti se často již
během bakalářského studia účastní výzkumných projektů. Abyste se mohli lépe rozhodnout,
který studijní program zvolit, podívejte se v první řadě na internet. Vynikajícím zdrojem
informací je vládní portál www.educationau-incanada.ca, kde můžete pomocí několika kroků
nalézt školu i obor odpovídající vašim požadavkům, kalkulačku nákladů na studium na dané
škole a životní náklady a další informace. Stipendia federální vlády najdete na
www.scholarships.gc.ca, ale řadu stipendií nabízejí také provincie a jednotlivé univerzity
(prospěchová, sociální, sportovní atd.), rozšířená je také možnost práce v areálu univerzity
včetně podílu na výzkumné činnosti a výuce. S přijímající kanceláří vybrané univerzity
začněte komunikovat nejlépe rok před plánovaným začátkem studia.

Doktorandské stipendium na University of Alberta
Wirthův institut rakouských a středoevropských studií na University of Alberta nabízí
stipendium pro českého občana v hodnotě více než 26 tisíc kanadských dolarů pro
akademický rok 2014-2015. Nabídka se vztahuje na studenty doktorandského studia na české
univerzitě usilující o titul PhD. v oblasti humanitních nebo sociálních věd či uměleckých
oborů. Uchazeči musí do 9. května odevzdat přihlášku obsahující stručný popis jejich
výzkumného projektu spolu s životopisem a dvěma referencemi. Více informací se zájemci
dozví zde. www.facebook.com/CZCAalumni
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Distanční studium
Díky historické i geografické specifičnosti Kanady patří tamní internetové a distanční studium
ke světové špičce. Většina univerzit nabízí část svých kurzů dálkovou formou. Pod označením
Kanadská virtuální univerzita se skrývá sdružení veřejných vysokých škol, které nabízí přes 2
000 online kurzů. V současné době je využívá přes 100 000 studentů. Zahraniční studenti
mohou například absolvovat online kurz jako přípravu na studium v Kanadě nebo distanční
formou získat celý titul, diplom nebo certifikát, aniž by museli opustit domov.
Bližší informace na http://www.wirth.ualberta.ca/Awards/Czech.aspx

Doktorandské federální stipendiu Vanier
Program je určen pro studenty z celého světa, kteří by chtěli studovat doktorská studia na
vysoké škole v Kanadě. Kanadské školy se pyšní velmi kvalitním zázemím, vysokou úrovní
studia a představují tak nejvyspělejší vědecká světová centra. Studium je tříleté a je dotováno
částkou 50 000 dolarů na rok.
Více informací naleznete na http://www.vanier.gc.ca/

Postdoktorandské studium Banting
Toto dvouleté studium je určené všem doktorandům, kteří by rádi pokračovali ve studiu a ve
svém výzkumu na jednom ze špičkových vědeckých center v Kanadě. Student má nárok
získat stipendium ve výši 70 000 dolarů na rok.
Více informací na http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-accueil-eng.html
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